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Governador João Azevêdo participa da abertura do evento, que reúne trabalhos de 400 artesãos e recebe o público até 2 de fevereiro na orla do Cabo Branco. Página 4

Salão do Artesanato Paraibano é aberto na capital

João Pessoa dá início 
à 4a dose contra Covid 
em imunossuprimidos
É necessário ter tomado a terceira dose há, pelo menos, 120 dias. Cidade tem 58 postos 
onde o imunizante está sendo aplicado, mas é necessário agendamento. Página 8

No interior, chove em um 
dia o esperado para um mês

Novo decreto estabelece limite 
de 80% de público na capital

Meteorologista da Aesa explica chuvas que têm caído no 
Alto Sertão, Sertão, Cariri e Curimataú e que ultrapassam 
a média histórica estimada para janeiro. Página 4

Publicada ontem no Diário Oficial do Município, 
normativa restringe capacidade em casas de espetáculo, 
face o aumento de casos de Covid-19 na cidade. Página 8

Colunas

’Histórias de Campina Grande’ é o passeio 
da alma enternecida e memorialística de 

Ednaldo Alves pelos vãos e desvãos da história 
de Campina Grande.  Página 10

José Mário da Silva 

Imagine quantas vidas seriam salvas; quantos 
sofrimentos seriam evitados e quanto trabalho e dinheiro 
seriam economizados, se a maioria dos cidadãos e cidadãs 

seguisse os protocolos de segurança.  Página 2
Editorial

Aeroclube Prefeitura de João Pessoa confirma 
que fará um parque na área de 25 hectares. Página 5
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Em Santa Rita Governo entrega residencial que 
vai contemplar 576 famílias de baixa renda. Página 13
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Moradores de JP podem pagar 
IPTU e TCR a partir de hoje
Boletos estarão disponíveis no portal do contribuinte, 
na página da Prefeitura na internet. Cota única com 
desconto tem vencimento para o dia 8 de março. Página 17

Paraíba

IPVA agora pode ser pago com 
cartão de crédito na Paraíba
Além do exercício 2022, o contribuinte pode incluir 
na modalidade todos os débitos atrasados relativos 
ao imposto sobre propriedade de veículos. Página 18

Vôlei de praia Estrelas da modalidade intensificam os treinos na orla de 
JP visando as competições nacionais e internacionais da temporada 2022. Página 21
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Esportes
Foto: Divulgação

‘São Saruê’ Baseada na literatura de cordel, montagem de grupo 
teatral da cidade de Guarabira vence festival no Rio de Janeiro. Página 9

NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

466.088

22.718.606

313.498.180

9.609

620.419

5.504.387

CASOS vACINAS APLICADAS

------

337.655.171

9.527.826.086
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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Como explica o papa Francisco, na série “A sabedoria do 
tempo”, dirigida por Elias e Simona Ercolani, disponível na 
plataforma de streaming Netflix, a natureza não age movida 
por sentimentos de vingança. O meio ambiente responde às 
ações dos seres humanos. Se as ingerências forem positivas, os 
retornos serão auspiciosos, e assim por diante.

A velha lei da causa e efeito. É o que está acontecendo, 
agora, por exemplo, com as pandemias de gripe e Covid-19. 
Quanto mais pessoas insistem em desafiar os vírus 
causadores dessas doenças, mas eles se transformam, se 
fortalecem, se disseminam e continuam fazendo vítimas – 
inclusive fatais - entre homens e mulheres de praticamente 
todas as faixas etárias.

Governadores e prefeitos de bom senso têm baixado 
sucessivos decretos, disciplinando o convívio social 
durante a situação de emergência em saúde, inclusive, como 
aconteceu na gestão pública estadual da Paraíba, distribuindo 
equipamentos de proteção. No entanto, não é pequeno 
o número de pessoas que persistem desrespeitando os 
protocolos.

Os resultados estão aí para todos verem. Os hospitais, 
as clínicas e as unidades de pronto atendimento continuam 
recebendo um grande número de pessoas apresentando os 
sintomas aparentados de gripe ou de Covid-19, cansando os 
profissionais da saúde, acarretando despesas desnecessárias 
para os cofres públicos e desalinhando a ordem econômica.

Imagine quantas vidas seriam salvas; quantos sofrimentos 
seriam evitados e quanto trabalho e dinheiro seriam 
economizados, se a imensa maioria dos cidadãos e cidadãs 
seguisse à risca os protocolos de segurança e obedecesse às 
orientações das autoridades sanitárias. Em resumo: cuidasse 
da própria saúde e se preocupasse com a do próximo. 

Enquanto houver pessoas contrariando as normas de 
proteção, saindo de casa, por exemplo, sem colocar máscara, 
além de participar de aglomerações desnecessárias, mais 
prolongadas e perigosas serão as pandemias. Com isso, 
perdem todos. Até porque, vírus não escolhe cara; mais dias, 
menos dias, vai atacar quem estiver com a guarda baixa.

Obsessão A eficiência na gestão pública
Quem assume a responsabilidade de 

ser um gestor público, tem que ter cons-
ciência dos desafios que terá que enfren-
tar. Não basta apenas ter boa vontade, é 
preciso ter competência administrativa e 
adotar posturas de austeridade orçamen-
tária, priorizando ações de alcance social. 
Compreender que só se tornará um perso-
nagem importante no cenário político se 
alinhar suas funções com as finalidades 
de gerar impacto social.

O gestor público eficiente sabe utilizar 
os recursos disponíveis na concretização 
de objetivos planejados, sendo criativo 
perante as dificuldades, atuando como 
um líder que conduz com habilidade os 
processos de mudanças demandados por 
uma coletividade. Define estra-
tégias, metas e resultados, com 
inteligência e sensibilidade, de 
forma a proporcionar melho-
rias na provisão de serviços 
públicos à sociedade. A boa go-
vernança, portanto, deve es-
tar, necessariamente, atrelada 
a um bom desenvolvimento 
sustentável e ao bom uso dos 
recursos sociais e econômicos 
disponíveis.

Essas considerações ini-
ciais têm sentido quando bus-
camos analisar o desempenho nas práti-
cas administrativas de um gestor público. 
A Paraíba tem vivenciado nos últimos três 
anos uma experiência muito positiva no 
que diz respeito aos resultados obtidos 
pela adoção de um modo de governar, 
moderno, transparente e democrático. 
O governador João Azevêdo fez segunda 
feira (dia 10) uma prestação de contas que 
expõe, efetivamente, ações administrati-
vas voltadas para o desenvolvimento do 
estado com inclusão social.

Em que pesem as dificuldades enfren-
tadas com a crise sanitária que se abateu 
sobre o mundo inteiro, o atual Governo 
da Paraíba, soube implementar políticas 

públicas que têm repercutido na saúde, 
na economia, na assistência social e na 
gestão fiscal do Estado. Realizou, nesses 
três anos de mandato, o maior programa 
de investimentos públicos da nossa histó-
ria. A Paraíba bateu recorde de geração de 
empregos entre os estados do Nordeste. 
Em razão de apresentar suas contas em 
dia, alcançando o equilíbrio fiscal, obteve 
nota máxima no Tesouro Nacional e nas 
agências de risco, o que tem motivado a 
atração de grandes empresas industriais 
e comerciais para se instalarem em nosso 
território. 

O cidadão comum foi convidado a par-
ticipar da gestão, através do Orçamento 
Democrático Estadual, tendo voz ativa 

para influenciar nas decisões 
que dizem respeito a serviços 
que necessita receber do poder 
público. É a compreensão de 
que só se constrói uma socie-
dade efetivamente democráti-
ca possibilitando ao cidadão o 
acesso à informação e abrindo 
oportunidade para que ele se 
manifeste na sugestão de prio-
ridades a serem atendidas pelo 
governo.

O diálogo tem sido marca 
de um governo que se harmo-

niza com todos os poderes constituídos, 
criando um ambiente de relacionamento 
que colabora com as decisões que tra-
zem benefícios para o Estado, respeitan-
do a autonomia de cada um. Não existe 
boa prática política onde não prevaleça 
a capacidade de diálogo, estabelecendo 
moderação nas eventuais divergências 
e promovendo o equilíbrio nos confli-
tos circunstanciais. Como chegou a dizer 
Paulo Freire: “O diálogo cria base para a 
colaboração”. Soluciona possíveis desen-
tendimentos e transforma campos de ba-
talha em ambientes de paz. A Paraíba vive 
esse momento, compartilhando saberes e 
decisões políticas em favor da vida social.

Waldir, o rebelde
Nascido no dia de São Sebastião, eu 

costumava brincar com ele: se fosse filho dos 
moradores do Engenho Avenca, seu nome 
seria Bastião. Mas WaldIr Lira dos Santos 
Lima nasceu na Casa Grande e seu destino 
seriam as alturas. Sua vida pública começou 
nos anos 1960 com Pedro Gondim lhe abrin-
do as portas do Palácio e o introduzindo na 
política. Daí para  frente, ele passou a abrir 
as portas do poder para os outros e conse-
guiu manter-se por muitos anos na cúpula 
governamental. Aclamado com respeito, 
de Pedro Gondim a Ronaldo Cunha Lima, 
sua presença foi constante e indispensável 
nos pleitos eleitorais travados na Paraíba, 
fossem eles diretos ou indiretos. 

Página inesquecível da his-
tória da Paraíba teve em Waldir 
um dos principais protagonis-
tas. Foi o apoio de Waldir como 
Presidente da ARENA que via-
bilizou a disputa de Antonio 
Mariz à convenção daquele 
partido, contra Tarcisio Burity, 
enfrentando a ira dos quartéis 
e o poderio econômico do Gru-
po da Várzea, que defendiam 
o regime de exceção mascarado por uma 
Constituição fardada. Waldir, além ficar ao 
lado  de Mariz, pôs também sua cabeça a 
prêmio aceitando disputar a vaga de vice-
governador. Sua fama de conspirador vinha, 
porém, de longe, desde os tempos em que 
um nascente Partido Democrata Cristão, 
invenção gondinista, servia para acirrar os 
ânimos dos udeno-agripinistas.

Nascido em Serraria, só teve direito 
de disputar os votos de sua terra quando o 
filho de Antonio Carvalho, amigo de Pedro 
Gondim, despediu-se das várias tentativas 
de se eleger deputado estadual. Naquele 
tempo, as amizades eram respeitadas. Um 
Waldir correto e disciplinado foi completar 
sua votação na região de Umbuzeiro onde 

mantinha laços familiares. Presidente da As-
sembleia Legislativa em duas oportunidades 
realizou o primeiro concurso publico para 
preenchimento de cargos, naquela casa que 
dirigiu com raro brilho e acatamento geral.

Rebelde contra as injustiças, bravo no 
combate aos desatinos dos áulicos do po-
der, era severo na crítica e contundente nos 
protestos. No governo de Ernani Satyro sua 
oposição quase isolada compôs com Edvaldo 
Motta e Eilzo Matos  um trio apelidado pela 
imprensa de Tupamaros, numa alusão aos 
rebeldes Uruguaios. Esse grupo, para  tirar 
o sono do governador, chegou a mirar no que 
ele possuía de mais sagrado: sua produção 

literária.O grupo anunciou que 
iria queimar em praça publica, 
o livro “O Quadro Negro”  de 
autoria do imortal da APL que 
ocupava o Palácio. Egídio Ma-
druga que presidia a Assem-
bléia, assistiu certa feita Waldir 
rasgar o Regimento Interno em 
sinal de protesto: “Já que Vossa 
Excelência não o cumpre”!

Na eleição de 1978 fomos 
delegados da Paraíba ao Colégio 

Eleitoral que elegeu o general João Figueire-
do, presidente da República. Waldir, derro-
tado na convenção da Arena para vice-go-
vernador, candidatou-se a deputado federal. 
Fizemos uma dobradinha em todo o brejo: 
ele federal  e eu estadual. Àquela altura, era 
tempo de Burity, e a razão nos aconselhava: 
cada um cuide de si... Os reflexos da nossa 
rebeldia assustaram os eleitores da Arena. 
Os eleitores do Presidente deram dois bons 
suplentes. Ficamos sem mandato.

Quando Waldir pensava em comemorar 
seus 81 anos, no dia 20 de janeiro, eis que a 
vida se retira e deixa apenas a saudade e a 
história de um político digno, competente 
e probo. A pequenina Paraíba ficou menor 
com a sua ausência.
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Setenta e oito por cento dos pacientes apresentaram sintomas leves de síndrome gripal e foram orientados a ficar em casa
Criado em 6 de janeiro, o 

Alô Saúde realizou quase 300 
atendimentos em uma sema-
na, dos quais 78% apresenta-
ram sintomas leves de síndro-
me gripal e foram orientados 
a ficar em casa. A iniciativa da 
Secretaria de Saúde da Paraíba 
(SES-PB), liderada pela Escola 
de Saúde Pública da Paraíba 
(ESP-PB) e Hospital de Clínicas 
de Campina Grande, registrou 
uma média de 60 atendimen-
tos por dia.

 Durante o contato inicial, 
é feito o registro do nome, pro-
fissão e dados pessoais gerais 
do usuário. Em seguida, a pes-
soa é questionada sobre o prin-
cipal intuito da ligação, seja 
para esclarecer alguma dúvi-
da ou se apresenta sintomas 
gripais. Desde a implantação, 
77% dos atendimentos foram 
de pessoas com sintomas e 
23% para solucionar dúvidas.

“As duas dúvidas princi-
pais giram em torno da ques-
tão do tempo que a pessoa com 
sintomas gripais precisa ficar 

em isolamento domiciliar e 
qual medicação tomar. Ao final 
do atendimento, o usuário faz 
uma avaliação e 97% afirma-
ram que a dúvida foi respon-
dida e 98,5% deu nota 10 para 
o serviço telefônico”, pontuou 
o diretor da ESP-PB, Felipe 
Proenço.

Com relação aos sinto-
mas, as mulheres represen-
tam 59% das ligações. No to-
tal, 63% dos usuários são de 
João Pessoa, 17% de Campina 
Grande e as demais ligações 
foram feitas de outras 38 ci-
dades. “Atestamos que 92% 
dos usuários que apresentam 
sintomas realmente estão 
com síndrome gripal. Destes, 
78% foram orientados a ficar 
em casa, 12% a buscar aten-
dimento numa Unidade de 
Saúde da Família ou Unidade 
de Pronto Atendimento e 7% 
precisaram buscar serviços de 
emergência. Para este aten-
dimento clínico, o Alô Saúde 
registrou 98% de notas 10”, 
informou Felipe.

Alô Saúde realiza quase 300 
atendimentos em uma semana

Mesmo ‘jogando parado’ – ex-
pressão que se tornou muito 
cara aos estrategistas políticos 
–, Lula continua pontuando bem 
nas pesquisas. Venceria Bolso-
naro ainda no primeiro turno, de 
acordo com o primeiro levanta-
mento do ano feito pelo Instituto 
Quaest – 45% contra 23%. Face 
a esse cenário, a estratégia do PT 
é: Lula deve permanecer ‘piani-
nho’ até o início da campanha.  

Êxito no ‘jogando parado’ 
“Congelamos por 90 dias o ICMS 
e, mesmo assim, os aumentos 
continuam”. Do governador do 
Piauí, Wellington Dias (PT), que 
também é coordenador do Fó-
rum Nacional de Governadores, 
referindo-se ao novo aumento 
no preço dos combustíveis anun-
ciado pela Petrobras. “Sempre 
sustentamos que o valor do com-
bustível tem a ver com a dolari-
zação do petróleo”, afirmou.   

“Se eu ficar, vão me garantir legenda?”. 
De Raniery Paulino, ao ser perguntado, 
em entrevista, se continuaria no MDB, 
caso o partido decida lançar candidatura 
própria ao governo. Mas ele não acredi-
ta que sofrerá retaliação. Lembrou que, 
em 2014, Nilda Gondim apoiou a can-
didatura de Ricardo Coutinho (PSB), ape-
sar de o MDB ter José Maranhão como 
candidato. “E nada aconteceu”, disse.  

“E nada acontEcEu” 

julian prEvÊ Escândalo dE grandE proporção:  
“o orçamEnto sEcrEto sErá a nova lava jato”   

É culpa da dolarização  

Não é nenhuma novidade que o deputado federal Julian Lemos (foto, do PSL), que foi um dos 
coordenadores, em 2018, da campanha do então candidato Jair Bolsonaro, rompeu com o 
presidente, após os dois primeiros anos de governo – a propósito disso, o parlamentar e os 
filhos do presidente, sobretudo o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio de Janei-
ro, Carlos Bolsonaro, vivem trocando ataques nas redes sociais. Os tempos são outros. De lá 

pra cá – após o rompimento – Lemos tem dito que a gestão Bolsonaro, cuja bandeira é o 
combate à corrupção, está envolvida em escândalos e irregularidades, e fez referência 

à aproximação do presidente com o ‘Centrão’ e à liberação de recursos do chamado 
‘orçamento secreto’ para parlamentares ligados ao grupo. E foi enfático ao afirmar 
que o esquema se tornará um novo escândalo político, comparável ao que moti-
vou a criação da operação Lava Jato para investigar desvios de recursos públicos 

no país. “Não tenho dúvida, o orçamento secreto será a nova Lava Jato do Brasil. As 
emendas não podem ser rastreadas, não tem registro. É colocado os recursos em 
determinada cidade, mas ninguém sabe quem mandou”, disse, antecipando sua 
opinião de que se trata de um esquema que envolve crime de corrupção.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Repercutiu na Paraíba a fala do deputado Raniery 
Paulino – que a coluna registrou –, segundo a qual 
ele teria sugerido ao presidente nacional do MDB, 
Baleia Rossi, que convidasse o governador João Aze-
vêdo para se filiar ao partido. O gestor estadual dis-
se ter ficado feliz por mais um partido estar abrindo 
as portas para ele, mas pontuou: “Agora, não estou 
com planos de sair do Cidadania”.  

govErnador: “não Estou com  
planos dE sair do cidadania” 

uma prEvisão factívEl 

atÉ o final dEstE mÊs 

Julian Lemos faz previsão nada alvissareira 
em relação a Bolsonaro para este primeiro 
semestre: “Anote aí o que estou dizendo: da-
qui para junho, grande parte da bancada go-
vernista vai deixá-lo. Bolsonaro será o presi-
dente mais traído da história do Brasil”. Com 
as pesquisas atestando a derrota de Bolso-
naro no primeiro turno, a previsão é factível.  

O deputado federal Wilson Santiago anunciará, até o fi-
nal deste mês, qual será o partido ao qual ele e o seu 
grupo político irão se filiar. A informação é do deputado 
estadual Wilson Filho, para quem “a gente está maior do 
que se estivesse no PTB” – eles deixaram a legenda após 
divergências com a executiva nacional. Wilson Filho não 
confirma que o destino do grupo seja o Republicanos.   
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Alô Saúde
O interessado deve ligar para o número (83) 

3211-9844, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, para ser atendido por médicos que tirarão 
todas as dúvidas e darão as orientações sobre as 
condutas necessárias ou qual serviço de saúde 
que deverá ser procurado, se for o caso. O serviço 
poderá ser acessado de qualquer localidade.

O objetivo da estratégia ‘Alô Saúde’ é tirar 
dúvidas relacionadas às doenças que apresen-
tem sintomas gripais e evitar que a população se 
dirija aos serviços de referência em busca dessas 
orientações. Assim, os usuários poderão ter as 
informações necessárias em casa e a procura por 
atendimento médico presencial será indicada ape-
nas para os casos de maior risco ou mais graves, 
evitando as longas filas de espera e aglomerações 
nos serviços de saúde.

Felipe Proenço destaca que o canal de 
atendimento tende a ser ampliado, no futuro, 
para outros agravos. “Com a redução dos casos 
de síndrome gripal, a ideia é que o ‘Alô Saúde’ 
possa ser utilizado para orientar a população so-
bre sintomas e procedimentos relativos a outras 
doenças, sempre no sentido de ampliar o acesso 
da população às orientações de saúde”. 

Espaços públicos de JP

Sedurb realiza manutenção no cemitério 
do Cristo e em mais sete praças públicas

Dando continuidade 
aos serviços de manuten-
ção e zeladoria nos espaços 
públicos de João Pessoa, 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb) 
está realizando ações no 
cemitério do Cristo e em 
mais sete praças públicas. 
Os espaços recebem ser-
viços de reparos técnicos 
e estruturais, troca e con-
sertos de equipamentos, 
pintura e outras melhorias.

Até amanhã, além do 
cemitério do Cristo, tam-
bém recebem as interven-
ções as Praças da Espe-
rança (Conjunto Gervásio 
Maia), Juventude (Jardim 
Veneza), Moisés Gomes de 
Lima (Oitizeiro), Amizade 

(Rangel), Alice Cunha Be-
zerra (Bairro dos Estados), 
Marechal Castelo Branco 
(Pedro Gondim) e Ednalda 
Mota (Costa e Silva).

De acordo com o secre-
tário Fábio Carneiro, a ini-
ciativa atende a solicitações 
feitas através dos canais 
da secretaria e também 
encaminhadas pelo Poder 
Legislativo municipal. Ele 
ressaltou a parceria com a 
população para manter os 
espaços públicos limpos e 
conservados. “João Pessoa 
possui muitos espaços pú-
blicos, que precisam de ma-
nutenção diária. Para se ter 
uma ideia, temos mais de 
200 praças, vários parques, 
além de mercados públicos, 

cemitérios e outras áreas 
onde atuamos assiduamen-
te”, comentou.

Na última semana, as 
ações foram realizadas nas 
Praças Antônio Mariz, Seve-
rino Alves da Silveira e Qua-
tro Amigos (Alto do Mateus), 
além das Praças das Muriço-
cas e Rotary Clube (Miramar), 
Antenor Navarro (Varadou-
ro) e Dom Adauto (Centro). 
Os mercados do Peixe, em 
Tambaú, e da Torre, no bairro 
de mesmo nome, também 
foram contemplados.

Solicitações
A população pode soli-

citar as ações de manuten-
ção e zeladoria entrando 
em contato com a Sedurb 

pelo telefone 3218-9300 
ou e-mail ascomsedurb@
gmail.com. Os pedidos são 
anexados ao cronograma 
periódico da pasta e aten-
didos conforme a urgência 
de cada situação.

De acordo com o 
secretário Fábio Carneiro, 

a iniciativa atende a 
solicitações feitas através 
dos canais da secretaria 

e também encaminhadas 
pelo Poder Legislativo 

municipal

Espaços, como o cemitério do Cristo, receberam serviços de reparos técnicos e estruturais, troca e consertos de equipamentos, pintura e outras melhorias

Foto: Roberto Guedes



“Toda Arte que Vem do Mar” é o tema do evento, cuja abertura, ontem, contou com a presença do governador João Azevêdo 

O 33º Salão do Artesanato, 
com o tema “Toda Arte que Vem 
do Mar”, teve início ontem, com 
abertura oficial contando com 
a presença do governador da 
Paraíba, João Azevêdo, da pri-
meira-dama do Estado e presi-
dente de Honra do Programa do 
Artesanato Paraibano (PAP), Ana 
Maria Lins, do prefeito Cícero 
Lucena, da gestora do Programa 
do Artesanato Paraibano (PAP), 
Marielza Rodriguez, entre outros 
representantes e convidados. O 
evento acontece até o dia 2 de 
fevereiro, na orla de Cabo Branco, 
das 16h às 22h. A entrada no local 
é gratuita e é necessário apresen-
tar o cartão de vacinação. O uso de 
máscaras é obrigatório durante 
toda a permanência no local, po-
dendo retirar apenas para comer 
na praça de alimentação.

De acordo com o governa-
dor, a escolha do tema tem por 
objetivo resgatar a beleza desse 
tipo de artesanato produzido no 
Litoral paraibano, de Pitimbu a 
Cabedelo, e que por vezes pode 
passar despercebido. “Nós esta-
mos fazendo essa homenagem 
esse ano e a escolha foi muito 
feliz de toda equipe para poder 
resgatar esse artesanato belís-
simo com todos os insumos ma-
rinhos”, explicou João Azevêdo. 
Contudo, o gestor lembrou que 
há todo tipo de artesanato no 
Salão, que conta com a exposição 
de mais de 400 artesãos. 

As expectativas são de que 
o 33º Salão do Artesanato bata o 
recorde de vendas de 2020, pas-

sando, portanto, de 80 mil peças 
e alcançando uma meta de R$1,5 
mi. “É uma alegria muito grande 
poder retomar passo a passo, 
de uma forma lenta e gradual, o 
desenvolvimento e crescimento 
com a abertura de um Salão tão 
belo quanto esse. Eu espero que 
esse ano a gente supere esse re-
corde e que todas as prateleiras 
fiquem vazias, porque é empre-
go, é renda, é sustento para essas 
famílias que dependem do arte-
sanato”, ressaltou o governador 
do estado. Durante a visita ao 
Salão, o governador João Azevê-
do recebeu vários presentes dos 
artesãos.  

Marielza Rodriguez, gestora 
do PAP, relembra que os arte-
sãos estavam com uma oferta 
reprimida de produtos em ra-
zão da pandemia e que, com a 
expectativa de que mais de 100 
mil visitantes passem pelo Salão, 
esses artesanatos sejam vendi-
dos. Além disso, o evento pro-
porciona a construção de uma 
rede de contatos por parte dos 
profissionais. Ainda em relação 
à escolha do tema, Rodriguez 
destaca que foi um pedido das 
artesãs ao governador João Aze-
vêdo. “Elas pediram a ele que 
fossem homenageadas, que nun-
ca haviam sido. Isso em 2020, 
no outro Salão presencial que a 
gente fez, com o tema “O Metal 
que Vira Arte” e ele cumpriu a 
promessa”, observou.

A artesã Maria das Graças, 
de Cabedelo, é uma das profis-
sionais que atua com o tema ho-
menageado, produzindo a partir 
da escama de peixe. Depois de 
dois anos parada, ela comenta 

Praia do Cabo Branco recebe o 
33o Salão do Artesanato da PB
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que a expectativa é muito boa. 
“Há 33 salões que nós estamos 
aqui e esse é o primeiro sendo 
prestigiadas. Que esse Salão do 
Artesanato venha ser de ben-
ção pra gente, não só para quem 
trabalha com escama, mas para 
todos que estão aqui”, afirmou.

Além da homenagem iné-
dita, o 33º Salão também é o pri-
meiro que conta com uma par-
ceria entre o Governo do Estado 
e a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa. “Isso nos deixa bastante 
felizes, porque aqui vamos ter a 
oportunidade de mostrar a arte 
da nossa cidade, que hoje é uma 
cidade criativa, reconhecida pela 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco) na área cultural. 
Então isso vai nos proporcionar 

exatamente ações do pós-pande-
mia que buscam a recuperação 
econômica, a geração de renda e 
que essa renda seja melhor dis-
tribuída”, pontuou Cícero Lucena, 
prefeito da capital.

Para os visitantes do Salão 
do Artesanato, o ambiente é de 
muita beleza, oportunidades e 
espaços para comer, descansar 
e aproveitar o passeio. Unindo o 
útil ao agradável, a carioca Tama-
ra Lázaro e sua tia Ângela Silva 
desfrutaram da viagem a João 
Pessoa com uma visita ao evento. 
“Estamos na cidade a passeio e 
uma conterrânea nossa que mora 
aqui na cidade nos disse da feira 
e nos convidou a vir visitar. Não 
conhecíamos o espaço e nem a 
feira. Viemos prestigiar o evento 
e, quem sabe, adquirir alguma 

coisa. Estamos achando tudo 
muito rico, muito bonito e muito 
interessante. Estamos curtindo a 
experiência”, disse Tamara.

Estande da EPC
A Empresa Paraibana de 

Comunicação (EPC) marca pre-
sença em todos os dias de evento 
com um estande ao lado da praça 
de alimentação. No local estão 
expostos produtos da Editora A 
União, além da oportunidade de 
assinar o Jornal A União. Será 
também nesse ponto que acon-
tecerá, todas as sextas-feiras du-
rante o Salão do Artesanato, das 
17h às 18h, o programa Tabajara 
no Salão, com Elisa Marinho e 
Josi Simão. 

“É um programa que a gen-
te criou especificamente para o 

evento. Nós vamos transmitir 
para os nossos ouvintes infor-
mações sobre o que está acon-
tecendo no Salão, as atividades 
culturais, o que está sendo vendi-
do, como está a comercialização, 
de que horas a pessoa pode vir, 
etc. Essa é uma forma da gente 
fazer, no caso da rádio, o que eu 
chamo de Rádio Viva. Ela sai do 
seu estúdio convencional e vai 
para o evento e fica próximo da 
comunidade”, justificou Naná Gar-
cez, diretora-presidente da EPC.

No local, esteve presente 
também a jornalista Messina 
Palmeira, integrante da Associa-
ção Brasileira dos Jornalistas de 
Turismo (Abrajet) e escritora com 
publicações pela Editora A União. 
“A Paraíba está unida em uma 
ação que é eminentemente social 
e cultural. Essa volta ao Salão pre-
sencial é um marco no Governo 
do Estado e na vida de todos nós, 
já que a gente tem um leque muito 
grande de vários artesãos, de todo 
o estado”, comentou. 

O Salão do Artesanato 2022 
é uma realização do Governo do 
Estado da Paraíba junto ao Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) 
com a parceria da Federação das 
Indústrias do Estado da Paraíba 
(Fiep), da PMJP, da Autarquia 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor do Estado da Paraíba 
(Procon-PB), da Junta Comercial 
do Estado da Paraíba (Jucep), do 
Empreender Paraíba, da Com-
panhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa), da Fundação 
Espaço Cultural (Funesc) e do 
Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran-PB).

Salão reúne trabalhos de 400 artesãos e acontece até 2 de fevereiro, das 16h às 22h, com entrada gratuita ao público

Foto: Ortilo Antônio

Aesa aponta chuvas acima da 
média esperada para janeiro 

O mês de janeiro já acumu-
lou grande volume de chuva nos 
primeiros dias do ano, sobretu-
do nas regiões do Alto Sertão, 
Sertão, Cariri e Curimataú do Es-
tado. Em alguns municípios, se-
gundo informações da Agência 
Executiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (Aesa), em um único 
dia foram registradas chuvas 
acima da média esperada para 
o mês inteiro.

A meteorologista da Aesa, 
Carmem Becker, explicou, du-
rante participação no programa 
‘Águas da Paraíba’, transmitido 
ontem no Jornal Estadual da 
Rádio Tabajara, que o mês de 
janeiro é marcado pelo período 
de pré-estação chuvosa e que o 
período de chuvas mais expres-
sivas naquelas regiões acontece 
entre fevereiro e maio. Mesmo 
assim, algumas localidades ul-
trapassaram a média histórica 
de chuva estimada para o mês 
de janeiro. 

O município de Igaracy, por 
exemplo, acumulou, no dia 1º 
de janeiro, 147,8 milímetros de 
chuva. “Em apenas um dia, já 
ultrapassou, em muito, a média 
histórica do mês, que oscila em 
torno de 90 mm a 100 mm”, afir-
mou Carmem, ao destacar que 
o ano de 2022 já começou com 
chuvas “bastante representati-
vas” para as regiões do interior 
da Paraíba.

Outros municípios tam-

bém acumularam volume de 
chuva acima da média nos pri-
meiros 10 dias do ano. Entre 
eles estão Cachoeira dos Índios 
(228,8 mm); Açude Lagoa do 
Arroz, em Cajazeiras (277 mm); 
Marizópolis (177,7 mm); e Ber-
nardino Batista (175 mm).

De acordo com Carmem 
Becker, as chuvas vêm sendo 
provocadas por um fenômeno 
meteorológico conhecido como 
vórtice ciclônico de altos níveis 
(VCAN), fazendo com que o ar 
seco dos níveis mais altos des-
çam até a superfície. 

“Trata-se de uma circula-
ção de ventos em médios e altos 
níveis de atmosferas, que se for-
mam em torno de cinco até 10 km 
de altitude. A circulação do 
vento, então, favorece a maior 
formação de nebulosidade e, ge-
ralmente,  tem essa caracterís-
tica de gerar chuvas mais fortes 
em forma de pancadas”, explica 
a meteorologista, ao ressaltar 
que as chuvas também podem 
acompanhar trovões em deter-
minadas áreas. Ainda segundo 
Carmem este fenômeno é tran-
siente, ou seja, passageiro, e a 
sua influência não deve durar 
muito tempo. 

“Chamamos de transiente 
porque ele é um sistema que está 
em movimento. Ele é transitório 
e sua duração varia em torno de 
quatro até 10 dias. É por isso 
que essa chuva já está em fase de 
enfraquecimento. Vai atuar mais 
um ou dois dias e deve se dissi-
par”, acrescentou a especialista 

destacando que também existe 
a possibilidade de uma nova for-
mação do fenômeno.

Previsão
Como fevereiro marca o 

tempo chuvoso nas regiões do 
Sertão, Alto Sertão, parte do Ca-
riri e do Curimataú do Estado, 
há grandes chances de chuvas 
nestes locais. A incidência se 
dá pela aproximação da zona 
de convergência intertropical, 
que, segundo a explicação da 
meteorologista da Aesa, é o 
principal sistema meteorológi-
co causador de chuvas no Norte 
da região Nordeste, onde está 
localizada uma parte da Paraíba. 

“A partir de meados de fe-
vereiro, até a primeira quinzena 
de maio, em condições normais, 
sem nenhuma alteração, tere-
mos atuação da zona de con-
vergência com possibilidade de 
chuva em boa parte destas re-
giões, e, eventualmente, também 
pode chegar ao Agreste paraiba-
no”, destacou Carmem Becker.

No Litoral, segundo a pre-
visão da Aesa, podem acontecer 
chuvas isoladas, mas dentro da 
normalidade.

Monitoramento
A Paraíba possui 244 plu-

viômetros (aparelho utilizado 
para medir índices de chuva) 
distribuídos entre os 223 mu-
nicípios. Algumas cidades, con-
forme informações repassadas 
pela Aesa, possuem mais de um 
local de medição.

Motorista que atropelou servidor 
da Funjope se apresenta à polícia

O motorista do veículo 
que matou o servidor da Fun-
dação Cultural de João Pessoa 
(Funjope), Adriano Fidelis, se 
apresentou na última terça-fei-
ra (11), na Central de Polícia Ci-
vil da Paraíba, em João Pessoa, 
depois de 10 dias do acidente. 
O homem, que não teve o nome 
divulgado, é um argentino de 
46 anos de idade, residente na 
capital e funcionário de uma 
montadora de veículos, em 
Pernambuco. 

À polícia, o motorista rela-
tou que teria cochilado no mo-
mento da colisão e não prestou 
socorro à vítima porque não 
sabia da gravidade do acidente. 
O argentino também negou a 
ingestão de bebida alcoólica. 
De acordo com informações 

da polícia, ele foi indiciado por 
homicídio culposo (quando 
não há intenção de matar) e 
omissão de socorro. Por ora, 
o motorista responderá pelo 
crime em liberdade, mas, se for 
condenado,  poderá pegar mais 
de 10 anos de prisão. 

Um inquérito foi instau-
rado para apurar o  caso, que 
segue sendo investigado pela 
delegada Viviane Magalhães, 
responsável pela Delegacia de 
Acidentes de Veículos (DAV). 
Mais diligências, como a oitiva 
de novas testemunhas e coleta 
de novas provas, ainda serão 
realizadas. 

O acidente aconteceu no 
dia 1º de janeiro, na Avenida 
Nossa Senhora dos Nave-
gantes, no bairro de Tambaú. 

Adriano ainda chegou a ser 
socorrido e levado ao Hospital 
de Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, em 
João Pessoa, mas não resistiu 
à gravidade dos ferimentos e 
faleceu. 

Na semana passada, dias 
depois do acontecido, o car-
ro que atropelou e matou o 
funcionário da Funjope foi vis-
to em uma oficina no bairro 
da Torre. Ao ser acionada, a 
equipe policial foi até o local, 
recolheu o veículo e, após a rea-
lização da perícia, comprovou 
que o automóvel pertencia a 
uma locadora de veículos, com 
registro em Belo Horizonte 
(MG) e filial em João Pessoa, e 
que se tratava do carro que o 
argentino dirigia.

Ítalo Arruda
Especial para A União

O boletim diário da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) não trouxe a atualiza-
ção de novos casos de conta-
minação pela doença, além 
da ausência de dados sobre 
óbitos e vacinação, ontem. A 
ausência dos dados está rela-
cionada com a instabilidade 
nos sistemas e-SUS Notifica, 

Sivep Gripe e SI-PNI. O SI-PNI, 
inclusive, está sem acesso pe-
los entes federativos desde o 
dia 10 de dezembro, quando 
as plataformas geridas pelo 
Ministério da Saúde sofreram 
um ataque de hackers. Até a 
presente data, a pasta não so-
lucionou o problema.

O boletim diário da SES 
atualizou apenas os dados re-
ferentes às hospitalizações. 
Segundo informações do 

Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar, 10 pacientes foram 
internados entre a terça-feira 
e ontem. O número total de 
hospitalizados em unidades 
de referência para o tratamen-
to da doença segue o mesmo 
da última terça-feira, são 112 
pessoas ocupando 21% dos 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) e 11% em 
enfermarias para adultos, em 
todo o estado.

Instabilidade deixa PB sem 
dados atualizados da Covid
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br



Leilão do Detran-PB
O Detran-PB segue hoje com o primeiro leilão de veículos 
do ano. São mais de 400 carros e motos apreendidos, que 
nunca foram recuperados pelos proprietários. Página 7 Fo
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Projeto ocupará uma área de 25 hectares, que contará com ciclovia, brinquedos infantis, trilha e espaço gastronômico

O parque que será cons-
truído nos mais de 25 hec-
tares da área que pertencia 
ao Aeroclube da Paraíba e 
passaram para a prefeitu-
ra de João Pessoa deverá 
ter ciclovia, trilha, área de 
parque para crianças e para 
gastronomia, entre outros 
atrativos. Segundo o diretor 
de Planejamento Urbano da 
Secretaria de Planejamento 
de João Pessoa, Marcos Nó-
brega, ainda há planos para 
se fazer um lago artificial 
e um espaço contemplati-
vo, mas tudo ainda está na 
fase da idealização, porque 
atualmente a prefeitura 
está cuidando dos trâmites 
burocráticos para tomar 
posse do terreno. 

A proposta para o pro-
jeto, segundo a prefeitura, 
não é focar em um conceito 
tradicional de parque, mas 
trazer inovações ao equi-
pamento. Segundo Marcos 
Nóbrega, a prefeitura ficou 

com 82,5% do terreno que 
era do Aeroclube, o que 
possibilitará construir um 
grande ambiente de lazer 
e descanso, maior do que o 
Parque Zoo Arruda Câmara 
(Bica), que possui uma área 
de 23,9 hectares. 

Marcos Nóbrega contou 
que uma das discussões em 
torno do assunto será se o 
empreendimento funciona-
rá no modelo aberto ou fe-
chado. “Existem as duas ver-
tentes. Há um público que 
prefere um parque fechado 
e outro que prefere aberto. 
Mas ainda não temos essa 
definição”, frisou.

Sobre uma estimativa 
de público que irá se be-
neficiar com o empreendi-
mento, ele destacou que, 
“numa avaliação modesta, 
se espera uma população 
de aproximadamente 10 
mil habitantes”. “Guarda-
das as devidas proporções, 
é como se você tivesse uma 
região do Parque Ibirapue-
ra, de São Paulo”. 

Segundo ele, depois de 

concluir a parte burocráti-
ca para a transferência de 
propriedade, a prefeitura 
irá iniciar os projetos de 
arquitetura, de mobilidade 
urbana, avaliar e discutir as 
propostas para o projeto, 
por isso ainda não há prazo 
sobre o início da constru-
ção, nem investimentos. 

Durante as obras, ha-
verá ainda intervenção nas 
ruas do entorno do local. O 
diretor de planejamento e 
urbanismo acrescentou que 
a partir da entrega do par-
que será devolvido para a 
cidade um equipamento que 
vai mudar a dinâmica da re-
gião dos bairros do Manaíra, 
Bessa e Aeroclube, e atender 
a população de vários bair-
ros da capital. 

“Será um espaço para 
todos os públicos. Essa é 
uma grande conquista da 
Prefeitura, porque essa área 
estava inutilizada. Era um 
terreno que não poderia se 
construir nada, o aeroclube 
estava inviabilizado. Então, 
era um grande vazio urbano, 

Prefeitura vai construir parque 
após tomar posse do Aeroclube

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

sem nenhuma destinação”, 
salientou Marcos.  

Restante da área
O diretor do Aeroclube 

da Paraíba, Alberto Gomes 

Batista, afirmou que os 5,8 
hectares do terreno, mais 
de 17% da área total do 
local, que permanecem em 
poder do Aeroclube serão 
vendidos para a construção 

de um dos “melhores aeró-
dromos do Brasil”. Segundo 
ele, o novo projeto não de-
verá ser construído em João 
Pessoa, por não existir área 
disponível.

Projeto é criar um parque onde hoje 
está instalado o Aeroclube da Paraíba, 
cuja estrutura será parecida com o 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo

Foto: Marcos Russo
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Decisão foi tomada devido à alta de casos da Covid-19 e para evitar a disseminação da variante Ômicron e da Influenza

Os blocos carnavalescos 
não vão desfilar pelas ruas de 
Patos neste ano de 2022. A de-
cisão de cancelar os festejos 
de Momo foi tomada durante 
uma reunião da Fundação Cul-
tural do Município e o presi-
dente da associação que orga-
niza os blocos de rua de Patos, 
Raimundo Lira, realizada no 
Centro de Cultura Amaury de 
Carvalho, na noite dessa ter-
ça-feira, 11. Com isso, a cidade 
não vai contar com os blocos 
carnavalescos na folia pelo se-
gundo ano seguido.

O cancelamento da fes-
ta nas ruas se deu por conta 
do aumento de casos de Co-
vid-19 na cidade, principal-
mente na última semana – de 
3 de janeiro até 11 foram re-

gistradas 122 novas infecções 
em menos de 10 dias. E tam-
bém a fim de evitar a dissemi-
nação da variante Ômicron e 
o vírus da influenza H3N2.

Segundo o presidente 
da Fundap, Marcelo Lima, a 
medida foi tomada por con-
ta das grandes dificuldades 
que englobariam o contro-
le e vigilância das medidas 
sanitárias dos participantes 
na festa, que tradicional-
mente toma diversas ruas do 
Centro e bairros da cidade. 
“Tomamos essa medida de 
cancelar o Carnaval desse ano 
em cima do aumento dos ca-
sos de gripe em todo o estado, 
bem como, também a varian-
te Ômicron. Então essa pre-
caução tomada em conjunto 

entre associação e prefeitura 
foi com o objetivo de resguar-
dar a vida das pessoas - que 
é o mais importante agora do 
que qualquer outro evento. O 
processo agora é de distan-
ciamento e conscientização 
no uso de máscaras, na hi-
gienização das mãos através 
do álcool em gel, ou outros 
produtos que possam colabo-
rar com a higienização ou o 
combate da Covid-19 e tam-
bém os vírus transmissores”, 
explicou Marcelo Lima.

Marcelo Lima também 
destacou que além do cance-
lamento dos festejos carna-
valesco, a Prefeitura de Patos 
vem mantendo a imunização 
e a realização de testes na po-
pulação a fim de tentar frear 
os casos da doença na cidade. 
“A prefeitura tem dado conti-
nuidade a sua campanha de 
vacinação, tem também au-
mentado os números de tes-
tes aqui no município para 
mapear e conseguir ameni-
zar essa situação que assola 
todo o planeta”, disse o presi-
dente da Fundap.

Na Paraíba, além de Pa-
tos, ao menos 45 municípios 
não vão realizar festas de rua 
este ano. A informação vai de 
acordo com a Federação das 
Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup). Entre 
elas: Curral de Cima; São 
João do Rio do Peixe; Emas; 
Piancó; Cuité; Capim; Prin-
cesa Isabel; Mulungú; Sumé; 
Várzea; Barra de São Miguel; 
Boa Ventura; Soledade; Cai-
çara; Tavares; Santa Cruz; 
Olivedos; Santana dos Gar-
rotes; Igaracy; Cacimba de 
Areia; Patos; Teixeira; Um-
buzeiro; Aparecida; Jacaraú; 
Ingá; Riachão do Bacamarte; 
Cabedelo; São José de Caia-
na; Baía da Traição; Vieiró-
polis; Boqueirão; Ouro velho; 
São José de Princesa, Santa 
Cecília, Casserengue; Areia; 
Itabaiana; São José da Lagoa 
Tapada; Barra de Santana; 
Santa Helena; Pedra Branca; 
Belém do Brejo do Cruz; Sal-
gado de São Félix; São José 
do Bonfim e São Mamede.

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Patos cancela desfiles de 
blocos de rua do carnaval

Apenas entre 3 e 11 de 
janeiro foram registrados 

em Patos 122 novos 
casos da doença.

Covid-19

Com o objetivo de re-
gistrar e vistoriar as condi-
ções do litoral da capital, a 
Secretaria de Meio Ambien-
te (Semam) da Prefeitura 
de João Pessoa fará, hoje, a 
Caminhada Ecológica pela 
Orla.  A saída será da Praia 
de Gramame, às 7h, seguin-
do em direção ao maceió do 
Bessa.

 O secretário de Meio 
Ambiente, Welison Silvei-
ra, destacou que durante a 
Caminhada os técnicos da 
Semam vão promover ações 
de conscientização ambien-
tal com a população, sensi-
bilizando as pessoas para a 
necessidade de cuidar das 
nossas praias. “A Caminhada 
é uma das formas de atuar-
mos com educação ambien-
tal. Vamos fazer um registro 
de todas as situações que 
formos encontrando, con-

versando com as pessoas, 
falando sobre como todos 
podemos contribuir para 
um litoral mais saudável”, 
explicou.

O município de João 
Pessoa tem uma área de 
211,474 quilômetros qua-
drados. Assim como toda 
região costeira da Paraíba, 
a Capital encontra-se no 
domínio da Mata Atlântica. 
A área é caracterizada pelo 
contato entre a vegetação 
de restinga e a floresta esta-
cional. Com um litoral pre-
servado, João Pessoa tem 24 
quilômetros de praias, que 
recebem sol durante todo o 
dia. Durante a Caminhada, 
a Semam vai disponibilizar 
pontos de apoio nas praias 
de Jacarapé, Penha, Tambaú 
e Bessa, distribuindo isotô-
nicos , água e frutas para os 
caminhantes.

Semam realiza hoje 
caminhada ecológica MP recomenda ações para coibir poluição sonora

O Ministério Público da Paraí-
ba expediu recomendações aos 
municípios de Pitimbu e Caaporã 
para combater a poluição sonora. 
Na recomendação, a promotora de 
Justiça de Caaporã, Miriam Pereira 
Vasconcelos, destaca que é proibido 
o uso de paredões de som nas zo-
nas urbana e rural dos municípios, 
sendo liberado o uso de som nos 
bares e nos veículos automotores, 
em volume ambiente, desde que 
não atrapalhe a sossego público.

Conforme a promotora de 
Justiça, houve número significativo 
de reclamações referentes à prática 
de poluição sonora, encaminhadas 
à Promotoria de Justiça, relatando 
emissão abusiva de ruídos por sons 
automotivos, aparelhagens, esca-
pamento de motocicletas, dentre 
outros.

Foi recomendado aos prefeitos 
municipais que, prazo de 60 dias, 
adote as providências necessárias 

para regularizar, por lei, a lavratura 
de autos de infração e aplicação 
de multa por seus órgãos, notada-
mente pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, adequando-se 
integralmente à legislação vigente, 
em especial nos casos de constata-
ção da prática de poluição sonora. 

A medição dos ruídos sonoros 
deve ser realizada, exclusivamente, 
por profissional habilitado para tal 
função, devendo o mesmo utilizar 
aparelho medidor de sons digital, 
com a etiqueta de aferição do In-
metro dentro do prazo de validade. 
Aos secretários municipais do Meio 
Ambiente foi recomendado a reali-
zação de realização de ampla divul-
gação do número de telefone para 
a população de Pitimbu e Caaporã 
entrar em contato com o setor com-
petente do poder público municipal e 
informar as ocorrências de poluição 
sonora no município, inclusive, nos 
finais de semana e feriados.

Também foi recomendado a 
intervenção de equipes capacitadas 
das Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente para o efetivo combate da 
poluição sonora nos estabelecimen-
tos comerciais ou em propriedades 
privadas, obedecendo o direito de 
propriedade, quando for acionada 
por populares.

As secretarias devem ainda 
realizar campanhas de conscienti-
zação junto à população de Pitimbu 
e Caaporã informando-a sobre as 
consequências danosas da emissão 
abusiva de ruídos e orientando pro-
prietários de sons e equipamentos 
afins, tanto quanto condutores de 
motocicletas, acerca dos limites em 
decibéis dos sons a serem por eles 
emitidos. Caso seja necessário para 
a solução de conflitos, deve ser utili-
zado o efetivo exercício do poder de 
polícia com a interdição dos locais 
e apreensão de objetos, observado 
o devido processo administrativo.

Em Campina Grande

Força-tarefa inspeciona áreas de 
risco e adota medidas preventivas

O Sistema Municipal 
de Defesa Civil de Campi-
na Grande vem realizando 
uma série de ações preven-
tivas e de monitoramento 
das áreas de risco na cidade 
para avaliar os problemas e 
atuar preventivamente nes-
ses locais. Na manhã de on-
tem, uma equipe da Prefei-
tura visitou alguns setores 
da cidade.

A equipe realizou visi-
tas aos bairros do Pedregal, 
Santa Cruz, Bodocongó e 
Distrito dos Mecânicos

O coordenador da De-
fesa Civil, Ruiter Sansão, 
destacou a ação preventiva 
da Defesa Civil ontem, ob-
servando que algumas me-
didas foram tomadas pela 
Secretaria de Serviços Ur-
banos e Meio Ambiente (Se-
suma). A Secretaria de As-
sistência Social, por sua vez, 
está percorrendo as áreas 
suscetíveis a alagamentos, 
mapeando os pontos críti-

cos, atualizando cadastros, 
verificando moradores para 
que, no período de chuvas 
intensas, possa haver um 
melhor atendimento à po-
pulação. Na próxima sema-
na, a secretária de Obras, 
Fernanda Ribeiro, estará 
acompanhando também es-
sas ações.

Ontem, foram visitadas 
quatro áreas: o Riacho Ver-
de, na região de Bodocongó; 
Canal da Rua São Geraldo, no 
bairro do Pedregal; Invasão 
no Distrito dos Mecânicos 
e a Comunidade Vila Dural, 
no Bairro de Santa Cruz, que 
tem famílias em situação de 
risco e que precisam de um 
pronto atendimento por 
parte do Município.

Plano de contigência
O coordenador da De-

fesa Civil, Ruiter Sansão 
entregou ao vice-prefeito 
Lucas Ribeiro, o Plano de 
Contingência da Defesa Ci-

vil de Campina Grande, que 
tem o objetivo de orientar 
procedimentos que deve-
rão/poderão ser adotados 
pelos órgãos do Sistema de 
Proteção e Defesa Civil no 
âmbito do Município, e que, 
direta ou indiretamente, 
desempenham suas ativi-
dades focadas na preven-
ção, mitigação, preparação 
e resposta a emergências 
relacionadas a desastres, 
sem prejuízo das demais 
ações de redução de riscos 
já praticadas.

O Plano de Contingên-
cia foi desenvolvido a partir 
de análises de riscos e amea-
ças existentes em cenários 
vulneráveis a ocorrências 
de desastres, bem como das 
avaliações dos mapas de 
áreas de riscos elaborados 
pelo Serviço Geológico do 
Brasil, em 2013. Trata-se de 
uma atualização de planos 
anteriores e traz elementos 
novos e protocolos opera-

cional padrão (POPs) que 
foram aperfeiçoados visan-
do otimizar os recursos dis-
poníveis e característicos na 
nossa região.

Sistema
Integram o Sistema 

Municipal de Defesa Civil os 
seguintes órgãos: Gabinete 
do Prefeito, Secretaria Mu-
nicipal de Obras, Secretaria 
Municipal de Serviços Ur-
banos e do Meio Ambiente, 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social, Secretaria 
Municipal de Saúde, Coor-
denadoria Municipal de 
Defesa Civil, 2º Batalhão de 
Bombeiros Militar, 2º Bata-
lhão de Polícia Militar, Agên-
cia Estadual de Gestão das 
Águas – Aesa, Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), Energisa Borbore-
ma - Distribuidora de Ener-
gia S/A, Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura 
(Crea).

Foto: Codecom/CG

Equipe da Defesa Civil realizou 
inspeções em áreas dos bairros do 
Pedregal, Santa Cruz, Bodocongó 

e Distrito dos Mecânicos



Iniciado ontem, evento prosseguirá hoje, pela internet, com mais de 400 carros e motos a serem arrematados
O Departamento Esta-

dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) iniciou, ontem, o 
primeiro leilão de veículos de 
2022. O evento prosseguirá 
hoje, também a partir das 
9h. Mais de 400 carros e mo-
tos estão sendo leiloados nas 
duas datas, todos apreendi-
dos por infrações ao Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) 
e não procurados pelos seus 
proprietários.

De acordo com o edital, o 
leilão ocorre exclusivamente 
na modalidade on-line, reali-
zado por leiloeiro oficial, com 
suporte técnico de empresa 
credenciada ao órgão para 
esse fim. Portanto, o primei-
ro evento do ano é realizado 
por meio do site www.beedz.
com.br, onde se encontram 
as imagens dos veículos para 
visitação virtual e oferta de 
lances, sendo classificados 
como recuperáveis.

Ainda de acordo com 
o edital, o valor mínimo de 
venda do bem deve ser igual 

Detran-PB promove o primeiro 
leilão virtual de veículos do ano
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O valor mínimo de venda 
do bem deve ser igual 
ou maior que o valor 

da avaliação

Lance 

ou maior que o valor da ava-
liação. Mais informações po-
dem ser obtidas na íntegra 
do edital, disponível no site 
www.detran.pb.gov.br, no 
ícone ‘Leilão’, em ‘Editais de 
Leilão’ e no link Leilões 2021 
(Edital nº 003).

Para o superintendente 
do Detran-PB, Isaías Gualber-
to, o leilão tem o objetivo de 
esvaziar os pátios do órgão 
em todo o estado, lotados com 
veículos não resgatados por 
seus proprietários no devido 
tempo estipulado por lei.

Foto: Evandro Pereira/Arquivo

O objetivo do leilão é esvaziar os 
pátios do órgão em todo o estado, 

lotados com veículos não resgatados pelos 
proprietários no prazo estipulado por lei

Universidade abre pregão para 
serviços de manutenção predial

A Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) 
abriu um Pregão Eletrôni-
co para serviços de manu-
tenção predial com dedi-
cação exclusiva de mão de 
obra. O aviso de licitação 
foi publicado no Diário Ofi-
cial da União (DOU) na últi-
ma quinta-feira (6). A ses-
são ocorrerá na próxima 
terça-feira (18), às 9h30, 
no Portal de Compras do 
Governo Federal.

Poderão participar 
do pregão os interessa-
dos cujo ramo de ativida-
de seja compatível com o 
segmento da licitação, que 
estejam regularmente cre-
denciados no Sistema de 
Cadastramento Unificado 
de Fornecedores (Sicaf). 
Por meio do processo, 
a Universidade busca a 
contratação de serviços 
comuns de manutenções 
prediais, elétrica, de equi-
pamentos e de telefonia, 
com mão de obra em regi-
me de dedicação exclusiva.

O pregão é uma mo-

dalidade licitatória, re-
gulamentada na forma 
eletrônica no âmbito da ad-
ministração pública federal 
pelo decreto nº 10.024, de 
20 de setembro de 2019. 
Caracterizada pela rapidez 
e economia, a modalidade 
é utilizada para contrata-
ção de bens e serviços, in-
dependentemente do valor 
estimado.

Segundo o Superin-
tendente de Infraestrutura 
da UFPB, Jairo Inocêncio, 
o pregão vai disponibilizar 
uma equipe composta por 
38 profissionais, que serão 
distribuídos nos quatro 
campi da UFPB. Com previ-
são de investimento anual 
de R$ 2 milhões, os profis-
sionais ficarão à disposi-
ção para o atendimento no 
que diz respeito a serviços 
emergenciais.

“Queremos aperfeiçoar 
a prestação destes serviços 
de manutenções emergen-
ciais de pronto atendimen-
to, que vem sendo realizada 
por terceiros na modalida-

de sob demanda. Essa for-
ma de atendimento se mos-
trou insatisfatória pois não 
temos, atualmente, uma 
equipe de prontidão para 
atendimento imediato às 
demandas”, explicou o Su-
perintendente.

A licitação será forma-
da por dois lotes, conforme 
tabela constante do Termo 
de Referência do Edital, de-
vendo o licitante oferecer a 
sua proposta, preenchendo 
a Planilha de Custos e For-
mação de Preços preconi-
zada pela IN nº 05/2017.

Centro de Educação

UFPB oferece duas vagas 
de estágio para estudantes 

O Centro de Educa-
ção da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) 
abrirá inscrições, no pe-
ríodo de 19 a 24 de ja-
neiro, visando selecionar 
estagiários que atuarão 
na Brinquedoteca e na 
Assessoria de Comunica-
ção. Estão sendo oferta-
das duas vagas de estágio 
curricular supervisiona-
do não obrigatório (Bolsa
-Estágio), bem como será 
constituído um cadastro 
de reserva (CR).

A seleção aconte-
cerá entre os dias 2 e 4 
de fevereiro. Conforme 
o edital, disponibilizado 
na página do Centro de 
Educação, podem con-
correr à vaga destinada 

Aponte para o QR Code e saiba 
mais informações no edital 

completo do pregão eletrônico

Podem participar da modalidade licitatória, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o segmento
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à Brinquedoteca estu-
dantes dos cursos de 
graduação em Pedago-
gia ou Psicopedagogia; 
e à vaga destinada à As-
sessoria de Comunicação, 
estudantes dos cursos de 
graduação em Pedago-
gia, Psicopedagogia ou 

Ciências das Religiões.
De acordo com in-

formação da diretora do 
Centro, Profa. Adriana 
Diniz, para se inscrever, 
o interessado deverá 
preencher formulário 
disponibilizado na página 
do CE, durante o perío-
do de inscrições. Ainda 
segundo informação da 
diretora, o valor mensal 
da bolsa é de R$ 787,98 
que, somado ao auxílio-
transporte no valor de 
R$ 220,00, totaliza R$ 
1.007,98, corresponden-
tes à carga horária sema-
nal de 20 horas.

Mais informações po-
dem ser obtidas na página 
do CE ou pelo e-mail se-
torpessoal@ce.ufpb.br

Podem concorrer 
estudantes de Pedagogia, 

Psicopedagogia ou 
Ciências das Religiões

Seleção

O valor mensal da bolsa totaliza R$ 1.007,98, correspondente à carga horária semanal de 20 horas
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Quarta dose será administrada em indivíduos que tenham recebido a dose de reforço há, pelo menos, 120 dias
A campanha de vaci-

nação contra a Covid-19 da 
Prefeitura de João Pessoa 
segue hoje imunizando a po-
pulação em 58 postos distri-
buídos pela cidade. A novi-
dade é a aplicação da quarta 
dose para os indivíduos imu-
nossuprimidos, que tenham 
recebido a terceira dose há, 
pelo menos, 120 dias.

A aplicação da D1 é des-
tinada às pessoas a partir de 
12 anos. Estão disponíveis as 
segundas doses de Corona-
Vac (28 dias após a primeira 
dose), Pfizer (60 dias) e As-
traZeneca (90 dias). Podem 
tomar a terceira dose a po-
pulação com idade a partir 
de 18 anos (120 dias após 
a segunda dose), imunos-
suprimidos (28 dias) e os 
trabalhadores de saúde (120 
dias). Também está disponí-
vel a segunda dose da vacina 
Janssen.

Todos os públicos de-
vem realizar o agendamento, 
que está disponível a partir 
das 19h desta quarta-feira 
(12) pelo aplicativo Vacina 
João Pessoa ou site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br.

Testagem 
A prefeitura também 

mantém disponível gratuita-
mente a testagem para a Co-
vid-19 em dois pontos fixos. 
Um instalado na Federação 
das Indústrias da Paraíba 
(Fiep) e outro no Laborató-
rio Central de João Pessoa 
(Lacen-JP), com atendimen-
to ao público de segunda a 
sexta-feira. 

O horário de funciona-
mento da Fiep é das 8h às 
12h. Já no laboratório, 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 realiza-
do o registro no sistema.

Dúvidas 
A prefeitura disponibi-

liza dois números de conta-
to para auxiliar os cidadãos 
que estão com dificulda-
des para realizar cadastro, 
agendar vacinação ou ou-
tras dúvidas relacionadas 
ao aplicativo Vacina JP. Nes-
ses casos, a população pode 
ligar ou enviar mensagem 
via Whats App para os nú-
meros: (83) 98600-4815 ou 
(83) 98699-2917. O horário 
de atendimento desse ser-
viço é de segunda a sábado, 
das 8h às 19h. Outra forma 
de contato é através do en-
dereço de e-mail: vacinajp@
gmail.com.

Passaporte da vacina 
Em consonância com 

a Lei Estadual 12.083/21, 
é obrigatório apresentar o 
cartão de vacinação para en-
trada em estabelecimentos 
comerciais e outros ambien-
tes. Por isso, a Prefeitura de 
João Pessoa reforça a impor-
tância da imunização contra 
Covid-19.

Documentação exigida 
Para receber a primeira 

dose da vacina, é necessário 
apresentar documento ofi-
cial com foto, Cartão SUS, 
CPF e comprovante de re-
sidência em João Pessoa. Já 
para a D2 e D3, é necessá-
rio o cartão de vacinação e 
um documento pessoal com 
foto, além de comprovação 
documental para trabalha-
dores de saúde e imunossu-
primidos.

No caso da terceira 
dose para os trabalhadores 
da saúde, eles devem apre-
sentar um documento de 
identificação original com 
foto e documentação com-
probatória de vínculo em 
estabelecimento de saúde 
de João Pessoa, que pode 
ser: carteira de trabalho, 
contracheque ou declara-
ção do estabelecimento 
de saúde. Os profissionais 
também deverão apresen-

Capital inicia hoje a aplicação 
da D4 para imunossuprimidos

Foto: PMJP/Divulgação

SES realiza treinamento para 
vacinação em crianças na PB

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) realizará 
amanhã treinamento sobre a 
introdução da vacina contra 
a Covid-19 Pfizer-Comirnaty 
Pediátrica. A agenda será 
voltada para enfermeiros e 
técnicos das salas de vacina 
dos municípios e tem o intui-
to de esclarecer as dúvidas 
que ainda tenham permane-
cido após treinamento com o 
Ministério da Saúde.

De acordo com a coor-
denadora do Núcleo de Imu-
nizações, Isiane Queiroga, o 
treinamento será on-line e 
os municípios irão partici-
par em horários pré-estabe-
lecidos, de acordo com sua 
Gerência Regional de Saúde. 
Ela explica que a previsão é 
que a vacinação das crianças 
entre cinco e 11 anos come-
ce neste fim de semana, com 
entrega semanal das doses 
pelo Ministério da Saúde. 

Na Paraíba, a popula-

ção de crianças entre cinco 
e 11 anos é estimada em 
393.446. Isiane Queiroga 
recomenda que a vacinação 
deste público seja realiza-
da em salas separadas da 
vacinação do adulto e que 
os municípios utilizem es-
tratégias que respeitem as 
orientações da Anvisa. A 
dose aplicada é reduzida, 
1/3 da dose normal. A tam-
pa para o imunizante infan-
til é laranja, enquanto o do 
adulto é roxa.   

“Antes da vacinação, 
foram executados estudos 
pelo próprio laboratório 
com mais de 2.700 crian-
ças. Sem nenhum evento ad-
verso grave, os resultados 
garantem que a vacina da 
Pfizer é segura para esta po-
pulação. É importante que 
os pais e/ou responsáveis 
levem suas crianças para 
vacinar, no sentido de pro-
teger essa população, uma 

vez que uma nova variante 
começou a circular no esta-
do”, pontua.

Para o início da vaci-
nação deste público, reco-
menda-se a priorização de 
crianças com deficiência 
permanente ou com comor-
bidades, crianças indígenas 
e quilombolas. À medida 
que a vacinação for avan-
çando, devem ser incluídas 
as que vivem em lar com 
pessoas com alto risco para 
evolução grave de Covid-19. 
A orientação da SES é que 
a oferta da vacina para as 
crianças sem comorbidades 
inicie em ordem decrescen-
te. Os pais ou responsáveis 
devem estar presentes, 
manifestando sua concor-
dância com a vacinação. Em 
caso de ausência de pais ou 
responsáveis, a vacinação 
deverá ser autorizada por 
um termo de assentimento 
por escrito.

Novo decreto atualiza regras 
para shows e eventos em JP 

A Prefeitura de João 
Pessoa publicou no Se-
manário  Of ic ia l  novo 
decreto municipal (Nº 
9 . 9 5 1 / 2 0 2 1 )  e m  q u e 
atualiza regra sobre en-
frentamento e prevenção 
à pandemia de Covid-19, 
relativa à presença de pú-
blico em shows. 

A partir de agora, as 
casas de espetáculos pode-
rão receber até 80% de sua 
capacidade. O novo decreto 
terá validade entre os dias 
11 e 31 de janeiro de 2022.

De acordo com o texto 
do decreto, fica permitida 
a realização de shows em 
João Pessoa, com ocupa-
ção de até 80% da capa-
cidade do local, com o uso 
obrigatório de máscaras 
faciais, disponibilização de 
álcool 70%, exigência de 
apresentação de cartão de 
vacinação com, no mínimo, 
a comprovação da primeira 

dose da vacina, há pelo me-
nos 14 dias, e apresentação 
de teste de antígeno negati-
vo para Covid-19 realizado 
em até 72 horas antes do 
evento, sendo dispensada 

a apresentação do exame 
para as pessoas que já se 
encontrarem com o esque-
ma vacinal completo (até 
duas doses).

Além disso, será obri-
gatória a comunicação pré-
via de cada show à Gerên-
cia de Vigilância Sanitária 
do Município, no prazo de 

até 72 horas antes da sua 
realização, para que sejam 
expedidos os protocolos a 
serem observados e que 
seja programada a fiscali-
zação do evento.

A alteração veio após 
uma nova avaliação do ce-
nário epidemiológico na 
capital em relação à infec-
ção pela Covid-19, espe-
cialmente diante da detec-
ção no Estado da Paraíba 
de novas “cepas” do vírus 
com maior poder de con-
tágio e propagação, o que 
reforça ainda mais a neces-
sidade de toda população 
utilizar máscaras, manter 
o distanciamento social e 
higienizar as mãos.

No mais, seguem va-
lendo todas as medidas 
apontadas no último de-
creto Nº 9.935/2021, que 
também tem validade até 
o dia 31 de janeiro deste 
ano.

tar a carteira do respectivo 
conselho. Vale destacar que 
a cópia da documentação 
comprobatória deverá ficar 
retida no ponto de vacina-
ção para fins de controle 
dos órgãos fiscalizadores.

A Secretaria Municipal 
de Saúde orienta os imu-
nossuprimidos sobre a ne-
cessidade de apresentação 
de laudo médico, que fica-
rá retido no local a fins de 
comprovação.

Solidariedade
Os postos de vacina-

ção também estão abertos 
para receber as doações 
de alimentos não perecí-
veis. Após a arrecadação, 
eles serão distribuídos com 
instituições de caridade e 
famílias atingidas pelos 
efeitos da pandemia. A ar-
recadação e a distribuição 
integram uma iniciativa 
conjunta da Prefeitura de 
João Pessoa e do Governo 
do Estado.

A partir de agora, 
casas de espetáculos 
poderão receber até 

80% de sua capacidade 
de público

Para receber a quarta 
dose da vacina 
contra a Covid-19, os 
imunossuprimidos precisam 
apresentar laudo médico, 
que ficará retido no local 
para fins de comprovação
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Baú de memórias
Heloisa Seixas lança ‘O Livro dos Pequenos Nãos’, 
romance que parte de uma fuga na noite carioca para colo-
car a memória no centro dos relatos da autora. Página 12
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“Eu fiquei surpresa, de 
certa forma, mas isso é um 
fruto, como reconhecimento 
do nosso trabalho, e que nos 
motiva a prosseguir sempre 
mais, representando a arte e 
a cultura de Guarabira. Mas 
também recebi como dois 
presentes antecipados da 
companhia, que comemora-
rá 28 anos de existência em 
março”. Foi o que contou uma 
das fundadoras da Cia. Cênica 
Torre de Papel, Nana Rodri-
gues, referindo-se ao fato de 
o grupo ter obtido, com a 
peça São Saruê, o 1° lugar na 
categoria Teatro Adulto na 
9ª edição do Festival de Es-
petáculos Teatrais e Arte do 
Rio de Janeiro (Fest & Arte). 
A artista também foi escolhida 
como Melhor Direção.

Protagonizado pelo ator 
Marcelo Félix, o monólogo é 
uma adaptação assinada por 

Nana Rodrigues e inspirada 
no cordel Viagem ao País de 
São Saruê, autoria do paraiba-
no Manoel Camilo dos Santos 
(1905-1987). O espetáculo 
empreende uma viagem pelos 
versos desse poeta popular, 
nascido em Guarabira.

A propósito, o título do 
cordel também inspirou o fil-
me O País de São Saruê, pri-
meiro documentário em lon-
ga-metragem do paraibano 
Vladimir Carvalho, lançado em 
1971, e que aborda as relações 
do homem com a natureza no 
Sertão nordestino, onde pre-
domina a luta contra a seca, o 
latifúndio e a miséria desde os 
tempos da colônia.

“Sempre tentei inscrever 
as peças em festivais e essa 
premiação conquistada no 
festival no Rio de Janeiro é 
importante porque passa pelo 
crivo do público. Iniciei o tra-
balho de adaptação de São 
Saruê no final de julho do ano 
passado e escolhi esse folheto, 

que já foi traduzido para o 
francês e montado em Paris, 
porque gosto muito e me mo-
tiva pesquisar a cultura popu-
lar”, explicou Nana Rodrigues. 
“Fomos beber na fonte do mo-
vimento armorial, criado pelo 
paraibano Ariano Suassuna. 
A peça está dentro da estética 
armorial, a exemplo de ele-
mentos como o cenário, numa 
simplicidade onde são vistos 
objetos como o cactus, folhetos 
de cordel, figurino e a poesia. 
Quero muito levar esse espe-
táculo para as escolas, para 
divulgar e discutir a cultura 
popular”, disse a diretora.

Rodrigues antecipou que 
já tem projetos para este ano. 
Além de desejar levar São Sa-
ruê para apresentações pre-
senciais, iniciando pelo Teatro 
Geraldo Alverga, em Guarabi-
ra, ela informou que deverá 
ser elaborada para março pro-
gramação comemorativa pelos 
28 anos da Cia. Cênica Torre 
de Papel, na qual espera lançar 

documentário sobre a trajetó-
ria do grupo. “Está bem baca-
na e vai conter, por exemplo, 
depoimentos de pessoas sobre 
a companhia. Também está 
sendo finalizada a adaptação 
de peça inspirada no folheto O 
Pavão Misterioso, do guarabi-
rense José Camelo de Melo Re-
zende, musical com oito atores 
com previsão de estrear em 
maio, durante a realização do 
Festival Internacional de Arte 
Naïf (Fian), em Guarabira”.

Outra estreia é a da peça 
infantojuvenil O Sono de Sofia, 
que aborda a questão do meio 
ambiente e o desmatamento, e 
voltar com o espetáculo O Gato 
Malhado e a Andorinha Sinhá, 
que estreou em 2017, segundo 
Nana Rodrigues.

O ator Marcelo Félix, que 
nasceu na cidade de João Pes-
soa, mas está radicado em 
Guarabira desde os 7 anos de 
idade, confessou ter ficado 
surpreso com a premiação da 
peça no Fest & Arte. “O nível 

estava muito bom”, frisou ele, 
acrescentando que São Saruê 
é o segundo espetáculo adulto 
da Torre de Papel, da qual é 
um dos fundadores. “O pri-
meiro foi Quebrou o Pau Brasil, 
com o qual ganhamos prêmios 
e, no ano 2000, fizemos turnê 
na Europa, na ocasião em que 
eram comemorados os 500 
anos do descobrimento do 
Brasil, onde realizamos 23 
apresentações em 16 cidades 
da Alemanha, Suíça e Áustria”, 
disse o artista.

São Saruê foi concebida 
para ser virtual, por causa da 
pandemia. “Começamos a co-
locar a mão na massa em ju-
lho do ano passado. Quando 
a montamos, inscrevemos o 
mesmo vídeo pré-gravado em 
alguns festivais e o do Rio de 
Janeiro foi o terceiro. Os dois 
anteriores foram o Festival 
Cenas Curtas de Campinas, em 
outubro, e o Festival Satiria-
nas, em dezembro, ambos de 
São Paulo”, afirmou Félix.

O ator comentou que o 
cordel é muito longo, com 
mais de 30 estrofes, e Nana 
Ro d r i g u e s  teve  q u e  fa -
zer adaptação. Marcelo Fé-
lix admitiu não ter sido fá-
cil participar desse projeto. 
“Acostumado atuar em peças 
infantojuvenis, senti certa 
dificuldade porque o audio-
visual tem outra linguagem, 
pois a câmera fica mais perto 
do ator. Nana é exigente. Gra-
vei 13 vezes para concluir o 
trabalho e tive que ir ao bar-
beiro fazer o bigode igual ao 
de Manoel Camilo dos Santos, 
usar chapéu e o terno para 
manter a caracterização do 
poeta dos anos 1940, mas foi 
uma nova experiência, onde 
pude mostrar meu potencial”, 
disse ele.

O figurino foi produzido 
por Marcílio Vital, também 
responsável pela cenografia 
de São Saruê. Já o trabalho de 
edição do vídeo e o som foram 
feitos por Xande Viajante.

‘São Saruê’, montagem da Cia. Cênica Torre de Papel de Guarabira, também recebeu o prêmio de Melhor Direção no Fest & Arte
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Espetáculo paraibano baseado 
no cordel ganha festival no RJ

FICHA TéCnICA DA MOnTAGEM

n ESPETÁCULO: ‘São Saruê’
n DIREÇÃO: Nana Rodrigues
n GRUPO: Cia. Cênica Torre de Papel
n ELEnCO: Marcelo Félix
n SInOPSE: ‘São Saruê’ é uma adaptação de Nana 
Rodrigues do Cordel ‘Viagem ao País de São Saruê’, 
do paraibano Manuel Camilo dos Santos. São Saruê 
viaja nos versos de Camilo que obedecendo as or-
dens do pensamento sai em viagem para uma terra 
idealizada e incomum, ou seja, estranha à realidade. 
A terra de São Saruê, uma espécie de Canaã Bíblica, 
é uma terra revestida com os materiais mais pre-
ciosos: ouro, cristal, brilhante, marfim, prata, rubim 
(rubi), cetim, sua natureza é farta, os alimentos são 
abundantes, há disponibilidade de bens materiais, 
como vestimentas, e imateriais, como inteligência, 
beleza, poesia, e seus habitantes vivem em situação 
de igualdade.
Um monólogo no qual o ator Marcelo Félix percorre 
os versos em sextilhas do poema, rico em lirismo e 
utopia, vai narrando uma viagem imaginária à terra 
encantada de São Saruê, um paraíso onde os habi-
tantes desfrutam de saúde, riqueza e felicidade e dá 
vazão aos sonhos dos nordestinos, e expressa o seu 
desejo de superar a fome e a pobreza.

Nana Rodrigues prepara adaptação inspirada no folheto ‘O Pavão Misterioso’No cenário da montagem são vistos elementos armoriais e folhetos de cordel

Fotos: Divulgação

Monólogo com o ator Marcelo Félix 
é inspirado em ‘Viagem ao País de 
São Saruê’, de autoria do parai-
bano Manoel Camilo dos Santos
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No meio de uma das extensas escadas rolan-
tes do secular metrô do centro de Londres, muito 
profundo em certas estações, um grupo de ga-
rotas, entre jovens e adolescentes, entoava eter-
nas canções. Não pareciam se incomodar em ser 
vistas, admiradas, ouvidas, encobertas pela aura 
de alegria e espontaneidade com que cantavam. 
Afinal, a autenticidade dá brilho às manifestações 
nas quais o entusiasmo ofusca qualquer indício ou 
resquício de timidez. 

Era início da noite de sexta-feira, em um outo-
no de Londres, e quem sabe aquela empolgação se 
houvera acrescida ao término de um dia de escola, 
de olho no fim de semana…

A cena perpassou da observação ao encan-
to em todos nós, surpresos ao ver que, após 50 
anos, quase o triplo da idade daquelas garotas, 
a música dos Beatles permanecia viva. Viva por-
que é clássica, e como clássica se eterniza. É 
possível se antever que no próximo século outro 
grupo de adolescentes, talvez em um metrô aé-
reo ou numa jornada às estrelas, solfeje as ines-
quecíveis melodias.

Muito já se disse, muito já se escreveu, estu-
dos abundantes confirmam os Beatles como fe-
nômeno incomparável. Não apenas sob aspectos 
sociológicos, ideológicos, psicológicos, mas sobre-
tudo pela qualidade musical de suas obras.

Concebidas em processo evolutivo que acom-
panhou o tempo, criou e influenciou conduta de ge-
rações que as vivenciaram e sucederam, suas músi-
cas refletem exatamente a amplitude diversificada 
de estilos, mensagem e poesia.

Bem além das partituras em que registrou 
a beleza das frases melódicas, o quarteto trans-
mitiu ao mundo um manifesto inovador em prol 
do amor, do romantismo poético, causando uma 
ruptura paradigmática de costumes, contagian-
do, convidando à reflexão sobre as relações hu-
manas, urbanas, principalmente por entoar um 
clamor à paz.

A arte dos Beatles impressiona qualquer es-
tudioso de música erudita. Na tessitura composi-
cional se insere cronologicamente uma estrutura 
enriquecida gradativamente, ao longo do exercício 
criativo, com processos mais ousados e bem elabo-
rados, como ocorreu com grandes compositores da 
história. A simplicidade presente em um minueto 
de Bach, numa sonata de Mozart, numa sonatina de 
Beethoven, que se enrobustece em obras posterio-
res, a exemplo das grandiloquentes missas e sin-
fonias corais, é fenômeno circunscrito ao trabalho 
dos geniais rapazes ingleses.

Da bucólica inocência de ‘Love me do’, à pul-
sante alegria rítmica de ‘Help!’ e ‘She loves you’, do 
lirismo de ‘The long and winding road’ às declara-
ções amorosas de versos plenos de poesia, à insti-
gante ‘Sgt. Pepper’s’ e à densidade dramática de ‘A 
day in the life’ e ‘Lucy in the sky with diamonds’ 
(com requintada participação do cravo), o espectro 
construído pelos Beatles é artisticamente comple-
to. Não faltou por onde distribuir talento na obra 
que alcançou infinitas possibilidades.

(Continua na próxima semana.)

Para sempre, 
Beatles!

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Ednaldo Alves é odontólogo por formação universitária, 
mas é também historiador por imperiosa vocação do seu 
espírito sumamente investigativo; é, também, por inafastável 
amor às letras, um competente escritor, para quem a palavra 
é a ração diária de sobrevivência estética para tantos quantos 
delas se valem com engenho e arte e anelam, ao emularem 
contra o tempo, promover o registro das mais significativas 
experiências humanas. Ednaldo Alves é membro da Academia 
de Letras de Campina Grande, na qual ocupa a Cadeira de 
número 32, cujo Patrono é Antônio Benvindo de Vasconce-
los; e o titular anterior foi o Monsenhor Ruy Barreira Vieira. 
Anatole France, famoso escritor francês, dizia, no albor da 
crítica literária de base impressionista, que ela, a crítica, era o 
passeio da alma pelo universo das obras-primas da literatura 
universal. Histórias de Campina Grande é o passeio da alma 
enternecida e memorialística de Ednaldo Alves pelos vãos e 
desvãos da história de Campina Grande, desde as suas origens 
até as paisagens do seu aqui e agora.

Concluída a leitura integral do livro do confrade Ednaldo Al-
ves, só tenho aplausos para tão fecunda iniciativa, a de retirar do 
ineditismo um livro terno e instrutivo, no qual se travam, nas asas 
da memória, empáticas relações com cenas e cenários inesque-
cíveis de nossa sempre Grande Campina. Mas, como toda grande 
conquista, a despeito dos esforços individuais para o seu alcance, 
pressupõe, de igual modo, uma ação comunitária, registre-se, 
aqui, o indispensável apoio que o dileto confrade Ednaldo Alves 
recebeu da Academia de Letras de Campina Grande, na pessoa 
do seu proativo presidente, o jurista e escritor Thélio Farias. 
Apoio do qual Ednaldo Alves não poderia prescindir para, ao fim 
e ao cabo, desfrutar da felicidade de ver esculpidas, em livro, as 
marcas e os marcos, indeléveis, das suas vivências, experiências, 
observações e tocantes reminiscências. Se, “esquecer é uma ne-
cessidade”, conforme acentua um dos narradores postos em cena 
por Machado de Assis, mais precisamente o que se efetiva no 
conto Verba Testamentária, lembrar constitui-se numa irrefreável 
necessidade do espírito humano, numa ética exigência da histó-
ria que não se pretende amnésica, nem injusta consigo mesma. 
Com efeito, cônscio dessa responsabilidade de ser uma vigilante 
testemunha do seu tempo, Ednaldo Alves firma indeclinável 
compromisso e infrangíveis pactos de convivência com a memó-
ria, que, em suas hábeis mãos, torna-se um verdadeiro “pátio de 
milagres”, de acordo com o poético e luminoso dizer do imenso 
escritor Nelson Rodrigues.

Na pena convincente de Ednaldo Alves, a memória não é 
uma mera nostalgia paralisante, mas um tonificante reencon-
tro com os acontecimentos que plasmaram a sua personali-
dade, nos quais ele se consumiu e se tem consumado em seu 
peculiaríssimo itinerário existencial. Aqui, dentre outros ve-
tores que ostenta, a memória é um vívido alerta para que não 
desprezemos o vivido; para que, conforme adverte Adauto No-
vaes, não ergamos o presente sobre os escombros do passado. 
Passado sem o qual o presente se fragiliza e o futuro torna-se 
ainda mais incerto do que o é em sua congênita imprevisibili-
dade. Narrador testemunha ou narrador que sabe consultar as 
imprescindíveis fontes de pesquisa, Ednaldo Alves pretendeu 
e alcançou a privilegiada condição de escafandrista de capitais 
momentos de nossa história; o que, por si só, confere lugar de 
relevo ao seu livro, que se reveste de incomum importância 
para a cartografia de nossa cidade.

Alargado em seu compasso de rastreador de episódios 
significativos da vida de Campina Grande, Ednaldo Alves põe o 
seu foco não apenas nas figuras que já possuem cadeira cativa 
na república de nossa história oficialmente catalogada, mas o 
estende para personagens simples do cotidiano, quase sempre 
anônimas; personagens essas frequentemente fadadas a de-
saparecerem no território da invisibilidade total. Temos, aqui, 
uma espécie de memorialismo das sombras, o que, diria Ma-
chado de Assis, “cata o mínimo e o escondido”; lá onde, diria 
Manuel Bandeira de o poema A maçã: “palpita a vida prodigio-
samente”. Outra virtude de que se impregna o livro de Ednaldo 
Alves radica num estilo composicional altamente despojado, 
que se ancora no porto de uma linguagem livre, leve e solta, da 
qual ele se valeu em sua mítica e mágica viagem ao túnel do 
tempo, em cujo estuário se sedimentam as nossas fundamen-
tais experiências humanas.

Por esse patamar, lemos o livro de Ednaldo Alves com per-
manente deleite, dado que ele se configura como uma espécie 
de conglomerado de crônicas líricas que vão cartografando o 
passado da Rainha da Borborema, tanto em suas sedutoras 
luzes, quanto em suas inevitáveis sombras. Ednaldo Alves, ao 
trazer para o primeiro plano das suas considerações, diversi-
ficadas personagens e inumeráveis tipos humanos, sobretudo 
os mais humildes na escala social, anela sinalizar para a contri-
buição que cada um deles, com o seu peculiar modo de ser e de 
estar no palco da história, deu para a construção da cidade que 
habitamos; cidade que foi o nosso berço e haverá de ser a nossa 
campa, autora e crepúsculo das nossas existências. 

Outro direcionamento tomado pelo cronicário memorialís-
tico empreendido por Ednaldo Alves é o que exibe um indisfar-
çável pendor ensaístico, que, com leveza, desliza sobre o uni-
verso estético criado por Graciliano Ramos, Machado de Assis, 
Euclides da Cunha, dentre outros integrantes de um elevado 
código onomástico, que perfaz as afinidades eletivas do inteli-
gente escritor campinense. Campinense por adoção, visto que é 
natural da cidade de Guarabira, tendo, inclusive, escrito um livro 
sobre essa importante cidade do Brejo paraibano.

Historiador nato, memorialista cuidadoso, Ednaldo Alves 
se insurge, em mais de um momento das suas apreciações, 
contra o profundo desrespeito com que tem sido tratado o 
patrimônio histórico da cidade de Campina Grande, que, ao 
longo do tempo, por várias vezes, foi torpedeado, ora pela in-
cúria governamental, ora pelo predatório poder da grana que 
“ergue e destrói coisas belas”, sob os auspícios do impiedoso 
mercado imobiliário, comprometido apenas com uma religião 
profana chamada dinheiro, em cujo altar entroniza-se um 
exigente deus chamado lucro, e nada mais. 

Confesso que, em meio às importantes relembranças 
protagonizadas por Ednaldo Alves em seu processo de recons-
tituição histórica de cardeais momentos da vida campinense, 
senti falta de duas personalidades: Argemiro de Figueiredo e 
Raymundo Asfora, dois expoentes da vida jurídica, política e 
cultural de Campina Grande, o que em nada empana o brilho do 
excelente livro do notável confrade Ednaldo Alves. Ao fim e ao 
cabo, Histórias de Campina Grande cumpre um precioso papel 
na contextura memorialística e historiográfica de nossa cidade, 
ao promover um delicado reencontro da cidade de Campina 
Grande consigo mesma. Como diria Horácio, o pensador latino, 
Histórias de Campina Grande deleita e ensina.

‘Histórias de Campina Grande’

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Quarteto de Liverpool criou e influenciou a conduta de várias gerações

Foto: Reprodução

Colunista colaborador

O programa Espaço 
Cultural de hoje vai destacar 
a força dos autores musicais 
paraibanos, em alusão ao 
Dia Mundial do Composi-
tor (que é comemorado no 
próximo sábado, dia 15). 
Editado e apresentado pelo 
jornalista Jãmarrí Nogueira, 
o conteúdo vai das 22h à 
meia-noite através da Rádio 
Tabajara (105,5 FM) e vai 
trazer ainda a terceira parte 
da série de singles lançados 
por artistas da Paraíba no 
ano de 2021.

A seleção do Dia Mun-
dial do Compositor terá 
canções compostas por 
nomes como Luiz Ramalho, 
Ronaldo Monte, Acilino 
Madeira, Astier Basílio, 
Águia Mendes, Lúcio Lins 
e Genival Macedo. Também 
entram na playlist nomes 
como Iana Marinho, Livardo 
Alves, José Marcolino, a du-
pla Antônio Barros e Cecéu, 
e os maestros Eli-Eri Moura 
e José Siqueira.

Já entre os singles lan-
çados no decorrer do ano 
passado, a retrospectiva 

desta quinta-feira terá tra-
balhos de artistas como 
Lucy Alves, Beatriz Waves, 
Yuri Gonzaga, Júnior Cordei-
ro, DJ Topz SA e Fuba. Desde 
o fim de dezembro do ano 
passado o programa tem 
feito um apanhado do que 
foi lançado durante 2021, 
passeando por diversos 
gêneros musicais lançados 
no estado.

A edição semanal do 
Espaço Cultural também 
pode ser ouvida pelo site 
oficial da Rádio Tabajara 
(radiotabajara.pb.gov.br/
radio-ao-vivo/), e, no dia 
seguinte à apresentação, o 
programa ficará disponível 
através do canal da Funda-
ção Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) no YouTube 
(/TvFunesc). 

Programa ‘Espaço Cultural’ destaca 
hoje o Dia Mundial do Compositor

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, acesse 
o site oficial da Rádio Tabajara

Entre os ‘singles’ lançados no decorrer do ano passado, a retrospectiva terá trabalhos de artistas como Beatriz Waves

Da Redação
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Dois acontecimentos em 2021, importantes para as 
letras universais, passaram despercebidos entre nós. Foram 
os 700 anos da passagem do poeta Dante e os 140 anos de 
nascimento do poeta Juan Ramón Jiménez, dois ícones da 
poesia mundial.

É certo que outras datas igualmente relevantes foram 
ou deveriam ser lembradas no reino da poesia, mas estas 
duas não poderiam passar desapercebidas.

No ano passado, reencontrei mais uma vez estes dois 
poetas que me deram arrimo, por isso não poderia esque-
cê-los. Em décadas passadas, Nathanael Alves me levou a 
desfrutar de muitas paisagens da arte e fez conhecer os 
frutos da mística do poeta florentino, igualmente da riqueza 
poética revelada pelo espanhol. Também ajudou para que eu 
descobrisse a espiritualidade e sombras poéticas reveladas 
por ambos, indispensáveis ao alimento da alma, que os dois 
souberam cantar.

Quando a Itália celebrou os 700 anos da morte do poeta 
Dante Alighieri, recorri a sua obra máxima, A Divina Comédia, 
porque é instrumento de reflexão acerca da salvação eterna, 
partindo dos escritos reunidos pela Igreja para fundamentar 
nossa crença e fomentar nossa fé. Sem apelar para teólogos, 
que as vezes são enfadonhos na explicação dos três pontos 
fundamentais desse tema há milênios repassado às gera-
ções, que suscita muitas discussões, ainda mais a partir do 
cristianismo, que são o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, 
este poeta nos abre a mente ao entendimento da salvação 
da alma à luz da Poesia, da Filosofia e da Teologia.

Esse livro de Dante não é apenas uma grande obra para 
meditação, mas um tratado teológico que nos leva a refletir 
acerca de temas há muito tempo discutidos por diversas 
religiões. De todas as tentativas de explicar o Inferno, o 
Purgatório e o Paraíso, este sumo poeta florentino deu 
pistas esclarecedoras, mais objetivas do que certos estudos 
teológicos.

A forma poética como cuidou de descrever, na sua 
imaginação, como seriam as possibilidades de convivência 
nas paisagens depois da passagem pela vida terrena, torna 
de fácil compreensão um tema tão complexo. Daí, então, 
melhor se compreende os ensinamentos do Filho de Maria 
a respeito do caminho para a salvação eterna.

Em 2021 marcou os 140 anos de nascimento do poeta 
espanhol Juan Ramón Jiménez, sempre lembrado pelo livro 
Plantero e Eu, um poema que emociona gerações.

Existem autores que bastaria uma obra para a consa-
gração literária, ou em outro gênero de arte, como a música, 
a escultura ou a pintura. Juan Ramón se destacou pela força 
criativa com que tratou os temas abordados numa carreira 
de escritor que começou cedo, atingiu os píncaros da glória, 
conquistou leitores em muitas partes do mundo e, por fim, 
culminou a vida literária com o Prêmio Nobel de Literatura.

Com Plantero e Eu, de 1914, o poeta conquista a con-
sagração universal. O livro nos dá a chave para entender 
pedaços da vida e ajuda a promover uma salutar convivência 
entre o homem, a natureza e os animais.

Na abordagem que faz a respeito de artistas, escritores 
e poetas, neste livro Juan Ramón nos deixa a impressão de 
que a arte não é uma ilusão, mas está presente na vida do 
povo, revelada em cores e sons. Composto com pequenos 
textos, em quadros que se movimentam, olhando no con-
junto, a obra oferece uma história de amizade entre dois 
amigos – um homem e um animal (jumento) –, levando-nos 
a refletir sobre a vida em comunidade, sentindo a mesma 
dor, partilhando o mesmo tico de pão colocado à mesa, e no 
mesmo agasalho recolhidos.

Não nego que admiro este poeta pelo modo de como 
soube pintar a vida, e não poderia deixar de lembrar os 140 
anos de seu nascimento, que aconteceu a 23 de dezembro 
de 2021. Viva a poesia.

Para nunca 
esquecer

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista
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ESTREIA

JunToS E EnRolAdoS (Brasil. Dir: 
Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put. Comédia 
e Romance. 12 anos). Após dois anos de união e 
muita economia financeira, Júlio e Daiana finalmente 
alcançaram o sonho de realizar a festa de casamento. 
Tudo parece estar indo bem, até que o noivo recebe 
uma mensagem em seu celular antes da cerimônia 
começar. Uma confusão generalizada acontece, mas a 
festa precisa continuar. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h30 
- 17h - 19h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (exceto seg. 
e ter.): 14h45 - 17h15 - 19h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
1: 16h15 - 18h15 - 20h15.

My HERo AcAdEMIA – MISSão 
MundIAl dE HERóIS (My Hero Acade-
mia: World Heroes Mission. Japão. Dir: Kenji Nagasaki. 
Animação e Aventura. 12 anos). Os alunos da My Hero 
Academia enfrentam a maior crise da história da insti-
tuição. Eles terão duas horas para salvar o mundo de 
uma ameaça sem precedentes. Será que Izuku Midoriya, 
Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki conseguem? CINÉPO-
LIS MANAÍRA 6 (dub.): 21h. 

PânIco (Scream. EUA. Dir: Matt Bettinelli-Ol-
pin e Tyler Gillett. Terror, Suspense e Thriller. 16 
anos). Vinte e cinco anos após uma série de crimes 
brutais chocar a tranquila Woodsboro, um novo 
assassino se apropria da máscara de Ghostface e 
começa a perseguir um grupo de adolescentes para 
trazer à tona segredos do passado mortal da cidade. 
Agora, a repórter Gale Weathers (Courteney Cox) 
e o xerife Dewey (David Arquette) se reúnem com 
Sidney Prescott (Neve Campbell) para enfrentar 
um novo psicopata. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 
19h - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 15h45 
- 18h40 - 21h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
15h30 - 18h15 - 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h - 16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA SERCLA 
3 (dub.): 14h - 16h15 - 18h30 - 20h45.

conTInuAÇão

HoMEM-ARAnHA - SEM VolTA 
PARA cASA (Spiderman - No Way Home. EUA. 
Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos). 
Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as con-
sequências da sua identidade como aracnídeo ter sido 
revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz 
de separar sua vida normal das aventuras de ser um 
super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict 
Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira 

Em cartaz
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identidade. Entretanto, o feitiço não sai como plane-
jado. CINÉPOLIS MANAÍRA 6: 13h40 (dub.) - 16h45 
(dub.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE 
(3D, dub.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 11 - VIP (leg.): 15h - 18h15 - 21h40; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub.): 14h45 - 17h30 - 20h45 (3D); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 18h30 (exceto seg.) 
- 21h40 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
14h - 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h30 
- 17h30 (3D) - 20h30 (3D); CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 14h30 - 17h30 (3D) - 20h30 (3D); CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 14h - 17h - 20h.

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. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 20h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 19h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 19h45.

KIng’S MAn - A oRIgEM (The King’s 
Man. Reino Unido, EUA, Alemanha, França e Itália. Dir: 
Matthew Vaughn. Aventura, Comédia. 14 anos). Quando 
os criminosos mais cruéis da história se reúnem para 
roubar milhões, um homem deve correr contra o tempo 
para detê-los. O início de tudo aconteceu no período da 
Primeira Guerra Mundial, quando os chamados “homens 
do Rei” receberam a missão de proteger a Inglaterra de 

ameaças externas. É neste cenário que conheceremos o 
Duque de Oxford (Ralph Fiennes), que entrará em uma 
batalha contra tiramos e criminosos que estão por trás 
da guerra. Descubra as raízes da primeira agência de 
inteligência independente. CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 16h15 - 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 19h30; 
CINE SERCLA SERCLA 5 (dub.): 19h30.

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação, 
Aventura, Comédia. Livre). Na glamourosa cidade de 
Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus 
medos, fazem novos amigos e superam seus limites 
em uma jornada para convencer o recluso astro Clay 
Calloway a subir aos palcos novamente. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (dub.): 14h - 16h30; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 10 - VIP (dub.): 13h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 19h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
13h30 (exceto seg.) - 16h (exceto seg.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h20 - 17h35; CINE SERCLA SER-
CLA 4 (dub.): 5h20 - 17h35.

TuRMA dA MônIcA: lIÇõES 
(Brasil. Dir: Daniel Rezende. Aventura e Comédia. 
Livre.). Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem 
da escola. Agora, terão que encarar as suas consequ-
ências, e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, 
a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra 
amizade. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 13h50 - 15h50 - 
17h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 14h30 - 16h45; 
CINESERCLA TAMBIÁ 3: 15h50 - 17h40; CINESERCLA 
PARTAGE 5: 15h50 - 17h40.

Novo assassino veste a máscara de ‘Ghostface’ para série de crimes brutais no quinto filme da franquia ‘Pânico’

Literatura

“Engulo estrelas fervendo / passo 
dias vomitando luzes.” Esse é um exem-
plo dos versos do primeiro livro de 
Fernando Jaepelt, Selvageríntimo (Isto 
Edições, 100 páginas, R$ 34), que já traz 
em seu próprio título esse estranha-
mento que vai aparecer em seus textos, 
selvagens e íntimos. 

A antologia reúne 60 poemas, divi-
didos em seis partes - ou “seis diferentes 
ângulos do abismo”, como define o autor 
pernambucano. “Trata-se de um roteiro 
poético sobre a angústia (entendida 
como um profundo vazio existencial) e 
o amor (tanto o amor romântico entre 
duas pessoas, quanto o amor na ami-
zade, o amor na solidão e pela própria 
poesia)”, analisou Jaepelt.

O poeta e historiador paraibano 
Bruno Gaudêncio escreve no texto de 
apresentação: “Selvageríntimo é um 
desses livros iluminados que percorrem 
os trágicos delírios do cotidiano cole-
tivo. O leitor de cara capta uma dicção 
potente e vibrante amparada em uma 
composição sintética, feita de cortes 
precisos e fragmentários”, escreveu ele. 
“Fernando Jaepelt conseguiu chegar 
em seu livro de estreia a essa unidade 
necessária, compondo parte a parte, 
no trato nu, excelentes poemas que em 

conjunto expressam ao mesmo tempo a 
salvação, o deslumbre, o abandono e o 
êxtase”, completou em seu texto.

A ilustração de capa da obra Selva-
geríntimo é assinada pelo artista cata-
rinense Nestor Jr. O livro pode ser ad-
quirido no site oficial da editora (www.
istoedicoes.com.br).

Autor pernambucano lança 
livro de poesia angustiada

Foto: Divulgação
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Coletânea reúne 60 poemas, 
divididos em “seis diferentes 
ângulos do abismo”, como 
define Fernando Jaepelt

Imagem: Divulgação

ErrAMoS
n Na edição de ontem, na página 12, na matéria sobre o 
espetáculo ‘As Três Porquinhas’, foi informado, no título, que 
se tratava de uma peça infantil. Na verdade, é uma comédia 
adulta, apesar do tema ser baseado em uma fábula para 
crianças. A classificação indicativa é 16 anos ou menores 
acompanhados dos pais. Pedimos desculpas pelo equívoco.

Retrato do poeta 
Juan Ramón Jiménez 
(1881-1958) por 
Joaquín Sorolla
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Ao lembrar o escritor 
inglês Christopher Isher-
wood, tentando recordar o 
trecho de abertura do ro-
mance Adeus a Berlim: “Sou 
uma câmera com o diafrag-
ma aberto, passiva, regis-
trando tudo, não pensando”, 
Heloisa Seixas dá o tom cine-
matográfico que ronda seu 

novo romance, O Livro dos 
Pequenos Nãos. Prova de que 
as superstições e o contato 
com o inesperado podem 
mudar a vida até mesmo de 
ateus, como a escritora que 
está no centro do romance. 
Nele, Seixas abre o baú de 
histórias familiares e leva o 
leitor a bordo de um hidroa-
vião carregado de fumo que 
precisa cruzar o tempestuo-
so Litoral da Bahia, onde, em 

outra ocasião, se passou o 
périplo de Corisco, do bando 
de Lampião, cujo tio-avô de 
Seixas teve um inesperado 
contato.

Com mais de 20 títulos 
publicados, a escritora cario-
ca coleciona narrativas fami-
liares e coloca a memória no 
centro de seus livros. Como 
o autobiográfico O Lugar Es-
curo, de 2007, sobre o Alzhei-
mer de sua mãe, ou mesmo 

o Oitavo Selo (ao filme de 
Bergman, O Sétimo Selo), em 
que relata as lutas de seu 
companheiro, o jornalista 
Ruy Castro, contra a morte.

Três anos depois, em 
2017, Seixas lançou Agora 
e na Hora, cujo protagonis-
ta corre contra o próprio 
tempo para deixar uma obra 
publicável enquanto planeja 
um suicídio. Escuta-se na 
obra de Seixas, ao fundo, um 

tiquetaquear, ora dolorido, 
ora delirante, que acompa-
nha seus personagens sem-
pre às voltas em parafusos 
literários com graus varia-
dos de autoincômodo (com 
o fastio da existência, com 
doenças, violência), quase 
como se ela estivesse foto-
grafando com uma Rolleiflex 
a emoção dos personagens. 
Ao Estadão, Heloisa falou da 
nova obra.

Quando você coloca no 
papel histórias de família, 
como você explica detalha-
damente no último capítulo, 
como você as torna palatá-
vel para o leitor?

Você está dando um 
spoiler! (risos). Qualquer his-
tória pode ser uma boa histó-
ria e talvez não exista maior 
manancial de histórias que as 
famílias. Ou não exatamente as 
famílias, mas a vida real como 
um todo. A realidade é uma 
fonte transbordante de histó-
rias. Muitas pessoas acreditam 
quando os escritores dizem 
que seus livros “nada têm de 
biográficos”. Mas sempre têm, 
até aquilo que fantasiamos é 
biografia. Então, qualquer his-
tória que sai de dentro de nós 
é uma história nossa.

Qual foi seu insight para 
O Livro dos Pequenos Nãos, o 
que te motivou a escrevê-lo?

O Livro dos Pequenos 
Nãos é um romance sobre 
os pequenos desvios da vida, 
esses momentos em que to-
mamos decisões aparente-
mente desimportantes, mas 
que no futuro se revelarão 
cruciais. É um assunto que 

sempre me fascinou. Tive um 
momento desses, na vida real 
(não no livro). Sou jornalista, 
trabalhei no jornal O Globo 
e, no meu primeiro dia no 
emprego, em 1976, cheguei 
lá às 7 horas da noite, hora da 
correria, de todos falando ao 
mesmo tempo, dos telefones 
tocando, da barulheira das 
máquinas de escrever. Eu não 
tinha sido contratada, ia só 
cobrir as férias de um colega. 
Então, ao abrir a porta da 
redação e me deparar com 
aquela loucura, quase dei 
meia-volta e fugi dali. Fiquei 
parada, indecisa, pensando 
em dar aquele pequeno não 
– e ir embora. Mas não fui. 
Entrei. Cobri as férias. Fui 
contratada e fiquei 12 anos 
no Globo. Lá, eu conheci o pai 
da minha filha. Lá, eu conheci 
a pessoa que iria me apresen-
tar ao Ruy (Castro). Então, se 
naquele pequeno instante eu 
tivesse ido embora, eu não te-
ria minha filha e talvez nunca 
conhecesse o Ruy. Toda a mi-
nha vida seria diferente.

Qual é o seu princípio 
para sentar e escrever uma 
história?

As histórias se escrevem, 
sempre falo isso. Os livros, ou 
até mesmo os textos menores 
– como os Contos Mínimos que 
eu escrevi durante anos no Jor-
nal do Brasil – podem surgir de 
uma obsessão, de um fascínio, 
de uma descoberta. Podem 
surgir de um título. Ou se de-
senrolar por páginas e páginas 
sem eu saber direito para onde 
estou indo. Os livros têm, cada 
um, a sua própria biografia.

Como você lida com a 
questão do destino? Como 
dizem “o destino é o senhor 
do tempo”. Você concorda 
com isso?

Não há destino na lite-
ratura. O escritor apenas tem 
de deixar que as histórias se 
apresentem, digam a que vie-
ram e por que querem se ver 
escritas. As histórias pedem 
para ser escritas. Então, o es-
critor não está destinado a 
escrever isto ou aquilo. Ele 
só precisa não se trair nunca, 
jamais escrever por escrever, 
ou porque alguma coisa está 
na moda ou pode vender mais. 
Já na vida, nem sei bem o que 
é destino. Como diz minha 
personagem Lia, em O Livro 

dos Pequenos Nãos: “Difícil é 
entender o caos, pensar que 
pode existir um deus perverso 
chamado Acaso mexendo as 
cordas por mexer”.

A morte é persona-
gem presente em seus li-
vros. Como você lida com 
a morte?

De fato, escrevo bastante 
sobre a morte. Mas escrevo 
também sobre a solidão e a 
paixão, que são coisas sempre 
assustadoras. Escrevo para 
tirar os medos de dentro de 
mim. Quem leu O Lugar Es-
curo, sobre o Alzheimer da 
minha mãe, ou O Oitavo Selo, 
sobre os confrontos do meu 
marido com a morte, talvez 
não imagine como esses livros 
me fizeram bem. Nelson Rodri-
gues dizia que queria encher 
os palcos com uma rajada de 
monstros, porque isso era me-
lhor do que tê-los na vida real. 
Quero encher meus livros com 
uma rajada de sombras, por-
que assim me livro delas.

Tensão, crime, vida no-
turna, amor, morte, veloci-
dade e segredos. São alguns 
temperos do seu livro. Como 

equilibrar e o que se pode 
abusar no preparo de um 
romance?

Nunca pensei nisso. Ape-
nas conto as histórias como 
elas exigem ser contadas, pro-
curando envolver o leitor, mas 
sem fazer concessões. Tenho, 
claro, uma ideia do que quero 
contar, mas às vezes me sur-
preendo. No caso da aventura 
de Lia pela noite carioca em O 
Livro dos Pequenos Nãos, mui-
tas vezes eu me perguntava: 
“Para onde essa mulher quer 
me levar?”.

Das histórias de famí-
lia em que você se inspira, 
o que você sempre quis es-
crever e ainda não pôde 
colocar no papel?

Como eu comecei a es-
crever tarde, com 40 anos, 
minha relação com a escri-
ta é obsessiva. Quando a 
ideia surge ou a história se 
apresenta, eu me deixo levar 
e escrevo. Não deixo para 
depois. Não dá tempo de 
manter um reservatório de 
coisas que eu gostaria de 
escrever e não escrevi.

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Matheus Lopes Quirino 
Agência Estado

A EntrEvistA

Através do QR Code acima, 
acesse um trecho do livro 
no site da Cia. das Letras

Em ‘O Livro dos Pequenos Nãos’, Heloisa Seixas abre um 
baú de histórias familiares e parte de uma fuga na noite 
carioca para colocar a memória no centro dos seus relatos

“É um romance 
sobre os pequenos 
desvios da vida”

Foto: Daniel Bianchini/Cia. das Letras

Com tom cinematográfico, 
a narrativa é carregada 
de tensão, crime, vida 
noturna, amor, morte, 
velocidade e segredos
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vendas para show de Marisa Monte na PB estão abertas

A cantora e compositora 
Marisa Monte já tem data 
para voltar a João Pessoa: 
ela se apresenta na capital 
paraibana no dia 28 de abril, 
no Teatro A Pedra do Rei-
no. A venda dos ingressos 
foi aberta nesta semana, de 
forma virtual através do site 
da Evetim (eventim.com.
br/marisamonte) e presen-
cialmente na App Shop do 
Manaíra Shopping.

O show Portas faz par-
te da nova turnê de Marisa 
Monte que, além das can-
ções do homônimo álbum, 
traz no repertório os mo-

mentos importantes da car-
reira de mais de três déca-
das da artista carioca.

No palco d ’A Pedra 
do Reino, Marisa Monte é 
acompanhada pelos músi-
cos Dadi (no baixo, violões 
e piano), Davi Moraes (gui-
tarra), Pupillo (na bateria), 
Pretinho da Serrinha (na 
percussão e cavaquinho), 
Chico Brown (nos violões e 
piano), Antonio Neves (no 
arranjo dos metais e trom-
bone), Eduardo Santana (no 
trompete) e Oswaldo Lessa 
(no saxofone e flauta).

Os ingressos para o 
show de João Pessoa cus-
tam R$ 360 (Plateia A), R$ 

300 (Plateia B) e 200 (Bal-
cão). O show terá classifica-
ção indicativa de 16 anos. A 
abertura dos portões está 
programada para as 19h30 
e o show para as 21h.

Novo disco
Portas foi lançado em 

julho com diversas colabo-
rações e vídeos de todas 
as faixas. Marisa Monte já 
divulgou os videoclipes ofi-
ciais da faixa-título, de ‘A 
Língua Dos Animais’ e de 
‘Vento Sardo’, em parceria 
com Jorge Drexler.

No projeto, ela abriu 
parcerias com nomes como 
Chico Brown, Flor Jorge, Mar-

celo Camelo (responsável 
por alguns arranjos das cor-
das recorrentes no disco), 
ao mesmo tempo em que 
reforçou conexões com Ar-
naldo Antunes, Pretinho da 
Serrinha e Silva.

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da Evetim 

para os ingressosTurnê ‘Portas’ da cantora e compositora carioca passa por João Pessoa em abril

Foto: Leo Aversa/Divulgação

Na obra, Seixas leva o leitor para o Litoral 
da Bahia, onde se passou o périplo de 
Corisco, do bando de Lampião, que teve 

contato com o tio-avô da autora



Relatório até março
CPI da internet tem prazo até março para analisar relatório. 
Comissão tem o objetivo de investigar a qualidade dos serviços 
de provedoras de banda larga aos consumidores. Página 14
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Governador também inspecionou as obras do Condomínio Cidade Madura, que está sendo construído em Bayeux

Em Santa Rita, Governo entrega 
residencial para 576 famílias

O governador João Aze-
vêdo entregou, na manhã de 
ontem, em Santa Rita, na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, o Residencial Rosa 
Luxemburgo, beneficiando 
576 famílias de baixa renda, 
muitas das quais viviam em 
situação precária de moradia 
e que agora passam a contar 
com residência própria e tam-
bém com rede coletora de es-
gotos, rede de abastecimento, 
entre outros benefícios.

Logo em seguida, acom-
panhado de auxiliares do Go-
verno do Estado, o chefe do 
Executivo estadual inspecio-
nou as obras do Condomínio 
Cidade Madura, em Bayeux, 
ocasião em que discutiu com 
técnicos melhorias na execu-
ção do projeto. O Condomí-

nio Cidade Madura de Bayeux 
segue o mesmo objetivo de 
outros já existentes em mu-
nicípios como João Pessoa, 
Campina Grande e Cajazeiras: 
promover o acesso da pessoa 
idosa à moradia digna. 

Ao entregar o Residen-
cial Rosa Luxemburgo, João 
Azevêdo destacou a satisfação 
pessoal trazida por obras na 
área de habitação. “Eu digo 
sempre que não tem obra 
melhor de entregar do que 
habitação, porque habitação 
é mais do que uma obra de 
engenharia; habitação é um 
espaço onde você vai oferecer 
dignidade e proteção, você 
vai fazer com que a popula-
ção tenha condições de rees-
truturar toda uma família”, 
afirmou.

As 576 unidades habi-
tacionais receberam investi-
mentos de aproximadamente 
R$ 35 milhões – oriundos do 
Fundo de Arrendamento Resi-
dencial (FAR) e Banco do Bra-
sil, mais a contrapartida do 
Estado – e contam com rede 
de abastecimento de água, 
rede coletora de esgoto, pavi-
mentação em paralelepípedo, 
centro comunitário, quadra 
poliesportiva e playground. O 
residencial, concebido sob as 
especificações do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, con-
ta ainda, nas proximidades, 
com escola e unidade básica 
de saúde (UBS). 

A presidente da Compa-
nhia Estadual de Habitação 
Popular (Cehap), Emília Cor-
reia Lima, ressaltou a seleção 

rigorosa para beneficiar ape-
nas as famílias que atendes-
sem às condições para serem 
contempladas no projeto, 
como renda bruta igual ou 
inferior a R$ 1,6 mil. “São fa-
mílias que tiveram suas casas 
alagadas, como aquelas da 
Rua do Rio, que estavam vi-
vendo à beira de barrancos. 
A seleção foi feita com muito 
critério para as pessoas que 
realmente necessitam”, frisou. 

A entrega das unidades 
habitacionais do Residencial 
Rosa Luxemburgo foi presti-
giada pelos deputados esta-
duais Raniery Paulino, Jutahy 
Menezes, João Gonçalves e 
Ricardo Barbosa, entre auxi-
liares do Governo do Estado, 
a exemplo do secretário Deus-
dete Queiroga (Infraestrutu-

ra, Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente).

Sonho realizado
Além de serem caren-

tes, muitas famílias viviam 
em condições precárias de 
moradia, como casas às mar-
gens de rios. Por isso, rece-
ber a chave da casa própria é 
um sonho realizado. A mani-
cure Fernanda Claudino, de 
34 anos, recebeu a chave do 
apartamento 305 das mãos 
do governador João Azevê-
do. “Nunca tive casa própria. 
Meus filhos, meu marido e eu 
passamos a vida pagando alu-
guel. Agora recebemos uma 
felicidade dessa, que é a casa 
própria”, comentou.

Aos 55 anos, o ambu-
lante Severino dos Ramos 

nunca teve casa própria. Ele 
não esconde a satisfação pela 
mulher dele ter sido contem-
plada. “Para economizar, vivia 
com meu pai, que morreu, e 
com a minha mãe. Mesmo o 
clima familiar sendo bom, é 
melhor você ter o seu canti-
nho, com privacidade. Esta-
mos muito felizes”, disse.

Moradora da Rua da Ale-
gria, em Várzea Nova, a dia-
rista Rosicleide Muniz não vê 
a hora de se mudar e passar 
a economizar R$ 350 men-
sais que, mesmo com água 
e luz já incluídas, fica muito 
difícil para uma mãe de dois 
filhos menores. “Há 17 anos 
eu espero essa graça e hoje 
alcancei. O sentimento é de 
muita felicidade. Pretendo me 
mudar já”, concluiu.

Fotos: Secom-PB

O Residencial Rosa Luxemburgo, localizado em Santa Rita, vai beneficiar 576 famílias de baixa renda, com equipamentos de recreação para assegurar qualidade de vida para os moradores, segundo o governador João Azevêdo

Encontros discutem políticas públicas para juventude
Governo do Estado, por 

meio da Secretaria Executiva 
da Juventude, iniciou na ter-
ça-feira uma série de encon-
tros com jovens paraibanos 
para a construção do Plano 
Estadual Decenal de Políticas 
Públicas para Juventude. A 
secretária executiva Rafaela 
Camaraense participou do 
encontro em Patos e ouviu os 
pleitos de jovens da cidade e 
dos municípios de Emas, Mãe 
D’água, Santa Luzia, São Ma-
mede, Imaculada, Maturéia e 
Catingueira. Ontem, a gestora 
conversou com a juventude 
dos municípios de Juru, Prin-
cesa Isabel, Tavares, Manaíra 
e Santana de Mangueira. O 
encontro aconteceu no Cen-
tro Cultural de Juru. 

De acordo com Rafaela 
Camaraense, a construção do 
Plano acontece por meio de 
uma parceria com o Serviço 
da Pastoral dos Migrantes do 
Nordeste (SPM-NE) e o Orça-
mento Democrático Estadual. 
“Vamos ouvir a juventude 
para construção desse Plano 
Estadual que vai garantir po-
líticas públicas voltadas aos 
nossos jovens. Dessa forma, 
é importante ouvi-los e fazer 
com que eles participem di-
retamente dessa construção. 
O Governo do Estado tem tra-
balhado para garantir igual-
dade de oportunidades para a 

juventude e o Plano Estadual 
vai fortalecer ainda mais essa 
iniciativa”, destacou.

Em Patos, Rafaela Ca-
maraense, disse ainda que o 
foco do Governo do Estado 
para os jovens é a geração 
de emprego e renda. Para o 
município, a secretária des-
tacou algumas conquistas. “A 
Capital do Sertão foi benefi-
ciada com mais de 50 cursos 
profissionalizantes, e tam-
bém com linhas de crédito 
nos valores de R$ 15 mil a R$ 
30 mil, por meio do Programa 
Empreender Juventudes, em 
uma linha voltada para os jo-
vens”, revelou.

O encontro em Patos 
aconteceu no auditório da 
Fundação Ernani Sátiro, e 
contou ainda com as presen-
ças do vice-prefeito Jacob 
Souto, que na oportunidade 
representou o prefeito Nabor 
Wanderley; do presidente da 
Fundação Cultural de Patos, 
Marcelo Lima; do secretá-

A Capital do Sertão 
foi beneficiada com 
mais de 50 cursos 

profissionalizantes, e 
também com linhas de 
crédito nos valores de 
R$ 15 mil a R$ 30 mil, 
por meio do Programa 

Empreender Juventudes, 
em uma linha voltada 

para os jovens 

rio executivo de Articulação 
Social, Sávio Salvador, e do 
secretário de Esportes, Tu-
rismo e Lazer, José Francisco 
de Sousa.

Apoio
O vice-prefeito de Patos, 

Jacob Souto, ressaltou a im-
portância do evento, prin-
cipalmente no que abrange 
a necessidade de os jovens 
serem instigados a participa-
rem dos debates acerca das 
políticas públicas direciona-
das para a juventude.

Já o secretário executivo 
de Políticas Públicas para a 
Juventude de Patos, Felipe 
Gomes, disse que estava com 
um sentimento de gratidão e 
de esperança renovada por 
iniciar o ano de 2022 com um 
evento dessa magnitude, que 
visa trazer muitos benefícios 
para os jovens patoenses e de 
toda a região.

Serra do Teixeira
Em Juru, o encontro, 

que aconteceu no Centro 
Cultural, contou com as 

presenças de José Carlos, 
secretário de Juventude 
e Cultura de Juru; Prisci-
la Alves - Superintendente 
do IPSEJ - Juru; Cassiano 
Silva, secretário de Admi-
nistração de Juru; Valdeny 
Diniz, assessor de Cultura, 
Esporte, Turismo Juventude 
de Manaíra; Ana Virgínia, 
assessora de Turismo e Ju-
ventude de Manaíra; Magal 
Freitas, diretor de Cultura, 
Turismo, Juventude, Espor-
te e Lazer de Manaíra; Paula 
Santos, secretária de Assis-

tência Social de Tavares; e 
João Paulo, secretário de 
Comunicação Institucional 
de Princesa Isabel.

Também estiverem pre-
sentes: Edson Mandu, con-
selheiro estadual de Cultura 
da 11ª Região; Erik Clemen-
tino, conselheiro de Cultura 
da 11ª Região; Rafaela Nu-
nes, presidente do Grêmio 
do IFPB Campus Princesa 
Isabel; Carlos Daniel, diretor 
de Cultura da Associação dos 
Estudantes Secundaristas da 
Paraíba (AESP); Pedro Raí, 
mobilizador do Nuca; Kessy 
Medeiros - técnico do CAPS 
- Juru; e Amanda Maria, lí-
der da Juventude Católica de 
Princesa Isabel.

O encontro em Patos 
foi realizado no 

auditório da 
Fundação 

Ernani Sátiro

Jovens de vários municípios discutiram a elaboração do Plano Estadual Decenal de Políticas Públicas para Juventude
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Comissão investiga a qualidade dos serviços de provedores de banda larga prestados aos consumidores de JP

CPI da internet tem prazo até 
março para analisar relatório

O relatório final da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Banda 
Larga, instalada na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP) desde setembro do 
ano passado, foi prorrogado, 
podendo ser apresentado até 
março deste ano. A CPI tem o 
objetivo de investigar a qua-
lidade da prestação de servi-
ços fornecidos por empresas 
provedoras de internet com 
atuação na capital da Paraíba. 

Em dezembro do ano 
passado a CPI teve suas ativi-
dades prorrogadas por mais 
90 dias. Segundo a presiden-
te Eliza Virgínia, a comissão 
recebeu relatórios da conces-
sionária de energia elétrica 
na Paraíba, a Energisa, e da 
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel). De 
acordo com a parlamentar, a 
comissão ainda precisa ana-
lisar esses e receber outros 
relatórios. 

“Espero que as pessoas 
não sejam lesadas, saibam 
o que estão pagando. Exis-
tem algumas legislações que 
dizem que não é necessá-
rio que o provedor forneça 
100% do que está no contra-
to, mas o consumidor nunca 
sabe. Ele precisa saber, ter 
certeza, convicção e ciência 
de que o que está pagando e 
que não é exatamente o que 
foi contratado, mas também 
não pode ser muito a menos 
do que a lei permite”, expli-
cou a presidente da CPI, Eliza 
Virgínia (Progressistas).

Em dezembro do 
ano passado, a CPI 
teve suas atividades 

prorrogadas por 
mais 90 dias

Os vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito 
ainda precisam analisar relatórios e receber outros 
documentos para preparar o relatório final

Fotos: CMJP/Divulgação

Defesa do consumidor foi principal tema

Guido Lemos sugere medidor de internet 

Empresas foram ouvidas

Fios expostos em debate

No início dos trabalhos da CPI 
o advogado Ricardo Morishita, pro-
fessor doutor e ex-diretor do De-
partamento Nacional de Proteção 
e Defesa do Consumidor (2003-
2010), além de coordenador de 
pesquisas de direito do consumidor 
vinculadas ao Centro de Projetos 
e Pesquisas no Instituto Brasiliense 
de Direito Público - IDP, fez uma 
participação de forma remota onde 
explicou que um dos estados do 
Nordeste com menor velocidade 
média de acesso a internet é a 
Paraíba. 

“A velocidade média de acesso 
no Brasil é de 88 Mbps. No Nordes-
te, entre Maranhão, Piauí, Ceará, 
Pernambuco, Bahia e Rio Gran-
de do Norte, o menor acesso está 
na Paraíba, com 86,75. Esses são 
dados públicos do próprio site da 
Anatel”, detalhou Ricardo Morishita 
durante a palestra. 

Ainda segundo o advogado, 
em setembro de 2021 foram mais 
de 21 mil reclamações de consu-
midores em todo o Brasil sobre 
internet, o que representa 1,69% 
de todas as reclamações que um 
consumidor pode fazer. Na Paraíba, 

segundo as demandas do Procon 
Estadual da Paraíba e os Procon 
Municipais, ocorreram 533 recla-
mações. “De todas as reclamações 
existentes, 1,85% está relacionado 
à internet. A diferença é um pouco 
mais alta do que a média nacional 
dos registros”, destacou. 

A superintendente da Autar-
quia de Promoção e Defesa do Con-
sumidor do Estado da Paraíba (Pro-
con-PB), Késsia Liliana, apresentou 
dados gerais sobre reclamações 
referentes a empresas de telefonia. 
Ela passou para a presidente da 
CPI, vereadora Eliza Virgínia (Pro-
gressistas), cadernos de cadastros 
de reclamações fundamentadas 
atendidas ou não do órgão, e afir-
mou que os dados encontram-se 
disponíveis virtualmente por meio 
do site do Procon-PB. 

Já o gestor da Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP), Rougger 
Guerra, informou que o Procon-
JP trabalha com o Sistema Nacio-
nal de Informações de Defesa do 
Consumidor (Sindec) que registra 
todos os atendimentos realizados 
pelo Procon-JP. Ainda segundo ele, 

entre as empresas de telefonia com 
mais reclamações na cidade está a 
OI com cerca de 1.228, dados do 
ano passado. Entre as reclamações, 
a multa por quebra de fidelização 
está entre os maiores índices pois as 
empresas não respeitam legislações 
criadas para evitar tal cobrança. 

Segundo o gerente de Inte-
rações Institucionais, Satisfação 
e Educação para o Consumo da 
Anatel, Fábio Koleski, ao longo 
dos anos, os consumidores têm se 
mostrado mais satisfeitos com os 
serviços de telefonia móvel, TV por 
assinatura e telefonia fixa, do que 
com a banda larga fixa. De acordo 
com ele, foi durante a pandemia, 
quando as pessoas precisaram uti-
lizar mais o serviço, que o número 
de reclamações aumentou 

O representante da Associa-
ção Nacional para Inclusão Digital 
(Anid), Percival Henriques de Souza 
Neto destacou que a medição para 
cobrança de internet é diferente da 
de água, por exemplo, e salientou 
que quanto maior a velocidade da 
internet, maior a quantidade de 
dados que podem ser utilizados 
pelo consumidor. 

O professor doutor em Infor-
mática da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) Guido Lemos suge-
riu a implantação de um medidor 
de internet nas residências com 
informações acessíveis ao cliente. 
Outra sugestão do professor foi o 
investimento em educação e pro-
paganda para fornecer mais infor-
mações à população sobre o tema. 

“A internet é um serviço muito 
importante, sobretudo neste pe-
ríodo de pandemia, em que ela se 
tornou essencial. Houve novas con-
figurações na forma de executar as 
atividades e de interagir entre as 
pessoas que estão se reinventando 
através da rede. Minhas considera-
ções são mais no contexto da CPI 
olhar para o consumidor, que não 

sabe a fundo sobre a internet”, 
destacou. 

Já a presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Telecomunica-
ções do Estado da Paraíba (Sinttel
-PB), Marta Sena, sugeriu a inclusão 
na grade curricular do Código de 
Defesa do Consumidor. Para ela, a 
sociedade precisa entender melhor 
o que está contratando.

A CPI deu início à oitiva 
das operadoras fornecedoras 
do serviço no final de novem-
bro. 

Foram ouvidas a Brisa-
Net, BR27, Online Telecom, 
Oi e Vivo durante as reuniões. 
Elas explicaram sobre a im-
portância da educação do 
consumidor, como se dá o 
acesso dos clientes aos con-
tratos firmados, as cláusulas 
de fidelização, transparência 
nos reajustes e meios corre-
tos de aferição da entrega 
dos serviços prestados. Já 
os representantes da Claro e 
Tim esclareceram questiona-
mentos dos vereadores sobre 
contratos, velocidade e medi-
ção de internet e a utilização 
dos postes de eletricidade 
pelas operadoras. 

Paulo César Alves, ge-
rente da área de atendimento 
ao cliente, ouvidoria, gestão 
de reclamações e call center 
da BrisaNet; Marcelo Ricar-
do, técnico responsável da 
Online Telecom; e Nierem-
berg Ramos, consultor em 
telecomunicações da BR 27 
garantiram que os preços ao 

consumidor não sofreram 
reajustes nos últimos anos. 
Os três representantes ga-
rantiram que as informações 
contratuais são fornecidas 
de forma clara aos clientes, 
e que muitas reclamações 
surgem pelo fato dos con-
sumidores desconhecerem 
a complexidade do serviço.

O representante da Bri-
saNet afirmou que a empre-
sa possui uma grande estru-
tura para monitoramento da 
sua rede e garantiu que os 
operadores são orientados 
a corrigir qualquer irregula-
ridade identificada, mesmo 
que não tenha havido uma 
reclamação oficial do con-
sumidor. 

O representante de re-
lações institucionais da em-
presa Claro, Fábio Andrade, 
explicou que a velocidade da 
internet fixa depende do mo-
dem instalado na residência 
do consumidor. Responden-
do ao vereador Junio Lean-
dro (PDT), ele explicou que a 
baixa de velocidade na nave-
gação também pode ocorrer 
por mau uso da internet. 

A CPI também debateu a 
fiscalização sobre a fiação de-
sordenada em postes encon-
trada no município. O assunto 
entrou em pauta devido a po-
luição visual e o perigo de fios 
soltos, além da possibilidade 
do desordenamento desses 
cabos ocasionar diminuição 
da qualidade ou até interrup-
ção dos serviços prestados 
pelas empresas operadoras. 

Responderam questio-
namentos sobre o tema os 
representantes da Energisa, 
da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), das 
empresas Oi e Vivo, e o se-
cretário da pasta e o diretor 
de manutenção da Seinfra, 
Rubens Falcão e Rodrigo Pa-
checo; 

O relator da CPI, vereador 
Odon Bezerra sugeriu a reali-
zação de um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) para 
juntar os órgãos e começar 
esse ordenamento, de prefe-

rência, pelo Centro Histórico 
da capital. “O que não deve ser 
feito é ficar parado”, enfatizou. 
Já Eliza sugeriu que a Energisa 
realize o cadastramento das 
empresas de telecomunicação 
que possuem contrato com a 
concessionária de energia elé-
trica junto ao município, para 
que a Seinfra tenha também 
esse controle. 

O secretário de Infraes-
trutura, Rubens Falcão, suge-
riu a realização de um projeto 
piloto para ordenamento de 
fiação. “Podemos pegar uma 
área pequena e fazer um 
trabalho em conjunto, sem 
mexer nas operadoras que 
têm contrato com a Energi-
sa”, sugeriu, enfatizando que o 
mote, a princípio, poderia ser 
de uma área específica para 
analisar a fiação clandestina, 
e colocou a equipe da secreta-
ria à disposição para cortar a 
fiação não autorizada encon-
trada nos postes da área. Nas seções realizadas de forma híbrida, os vereadores debateram os principais problemas apresentados pelos usuários de internet em João Pessoa
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Ministro André Mendonça dá prazo de cinco dias para presidente, Lira e Pacheco se manifestarem sobre aumento

O ministro André Men-
donça, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), deu cinco dias 
para o presidente Jair Bolso-
naro (PL) e os presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
e do Senado, Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), prestarem in-
formações sobre o aumento 
do fundo eleitoral.

Em despacho ontem, o 
primeiro desde que foi em-
possado, Mendonça sinaliza 
que deve pautar a ação para 
julgamento colegiado no 
plenário, ‘em homenagem à 
segurança jurídica’.

“Demonstra-se reco-
mendável que esta Corte 
aprecie de maneira cole-
giada o pleito cautelar aqui 
apresentado antes dos mar-
cos temporais supracitados”, 
escreve.

A ordem foi dada em 
uma ação movida pelo par-
tido Novo, que contesta o 
teto de R$ 5,7 bilhões para 
bancar as eleições de 2022. 
Em dezembro, às vésperas 
do recesso legislativo, o Con-

gresso derrubou o veto de 
Bolsonaro e abriu caminho 
para o aumento das despe-
sas de campanha. A sigla diz 
que deputados e senadores 
invadiram uma competência 
do presidente, a quem cabe 
enviar a proposta de orça-
mento, incluindo os critérios 
para o cálculo do fundo.

O fundo eleitoral foi 
criado em 2017 depois que o 
STF proibiu o financiamento 
empresarial das campanhas, 
que na avaliação dos minis-
tros causava distorções ao 
processo eleitoral e permi-
tia que empresas usassem 
as doações para mascarar o 
pagamento de propina via 
caixa dois. 

Maior da história
O valor reservado para 

o próximo ano é o maior 
da história. O relatório fi-
nal do Orçamento de 2022, 
apresentado pelo deputado 
Hugo Leal (PSD-RJ), prevê 
R$ 5,1 bilhões para o fundo, 
montante um pouco menor 
do que os R$ 5,7 bilhões 
possíveis com a mudança 
no cálculo.

Fundo eleitoral: Bolsonaro e 
Congresso devem se explicar

Edição: Carlos Vieira-         Editoração: Joaquim Ideão

Rayssa Motta
Agência Estado

Por meio de decreto

Presidente libera classe executiva
em voos para ministros e servidores

 O presidente Jair Bol-
sonaro editou decreto que 
permite que ministros e 
outros servidores voem 
em classe executiva para o 
exterior. A medida repre-
senta um recuo em relação 
à decisão do ex-presidente 
Michel Temer que, em fe-
vereiro de 2018, havia edi-
tado decreto instituindo 
que voos para fora do país 
seriam feitos exclusiva-
mente em classe econômi-

ca - e que qualquer upgra-
de seria pago pelo próprio 
servidor.

O benefício vale para 
ministros de Estado, servi-
dores de cargo em comis-
são ou função de confian-
ça de alto escalão, como 
secretários-executivos. 
Também poderão voar na 
executiva servidores que 
estejam substituindo ou 
representando essas auto-
ridades.

A norma publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU) dessa terça-feira 

prevê que, em viagens ao 
exterior cuja duração do 
voo seja superior a sete 
horas, a passagem poderá 
ser emitida na classe exe-
cutiva.

Em nota, a Secretaria-
Geral da Presidência justifi-
cou que a medida visa “mi-
tigar o risco de restrições 
físicas e de impactos em 
saúde dos agentes públicos 
que precisam se afastar em 
serviço da União ao exte-
rior a fim de tentar atenuar 
eventuais efeitos colaterais 
em face de déficit de ergo-

nomia e evitar que tenham 
terem suas capacidades la-
borativas afetadas”.

Lorenna Rodrigues
Agência estado

A ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
testou positivo para Co-
vid-19 na segunda-feira 
(10). Segundo o ministé-
rio, Damares passa bem, 
está em isolamento e tem 
sintomas leves da doença.

De acordo com a pas-
ta, a ministra já tomou 
duas doses da vacina Pfi-
zer e fará novo teste de 
detecção do vírus depois 
de cumprir quarentena.
Damares está de férias 
desde 23 de dezembro até 
19 de janeiro.

ACM Neto
O ex-prefeito de Sal-

vador, ACM Neto (DEM), 
informou na manhã de 
ontem, em suas redes so-
ciais, que testou positivo 
para Covid-19. De acordo 
com o ex-prefeito, ele está 
com sintomas “muito le-
ves” e seguirá os trabalhos 
de forma remota. 

ACM Neto aproveitou 
para reforçar a importân-
cia da vacinação e também 
destacou a necessidade de 
se manter os cuidados de-
vido ao recrudescimento 
da pandemia, alavancada 
principalmente pela va-
riante Ômicron.

“Graças a Deus essa 

variante do coronavírus 
parece menos agressiva, e 
está claro, bem claro, que 
quem está vacinado tem 
muito menos chance de 
agravar”, disse. “A gente 
precisa continuar manten-
do todos os cuidados bási-
cos, uso de máscara, higie-
ne das mãos, e vacina”.

Nessa quarta-feira, 
o senador Fabiano Con-
tarato (PT-ES) já havia 
informado que ele, o ma-
rido Rodrigo Groberio, 
e o filho Gabriel, de sete 
anos de idade, contraíram 
a Covid-19. Mais cedo, O 
governador do Rio Gran-
de do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), também avisou 

que testou positivo e con-
traiu covid pela segunda 
vez. Leite havia sido con-
taminado no ano passado 
e se recuperou.

Damares Alves testa positivo para 
Covid-19, mas tem sintomas leves  
Matheus de Souza
Agência Estado

Ex-prefeito de 
Salvador, ACM Neto 
(DEM), informou na 

manhã de ontem, em 
suas redes sociais, que 
também testou positivo 

para Covid-19

Benefício vale para 
ministros de Estado, 
servidores de cargo 

em comissão ou função 
de alto escalão, como 
secretários-executivos

O presidente Jair Bol-
sonaro retomou o discur-
so com ataques a minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) ontem. Em 
entrevista à Gazeta Brasil, 
site que o apoia, o che-
fe do Executivo acusou 
Alexandre de Moraes de 
agir fora da Constituição 
e disse que Luís Roberto 
Barroso “entende de ter-
rorismo”.

“Quem é que esses 
dois pensam que são? 
Quem eles pensam que 
são? Que vão tomar me-
didas drásticas dessa for-
ma, ameaçando, cassando 
liberdades democráticas 
nossas, a liberdade de 
expressão?”, questionou 
o presidente. “Eles têm 
candidato. Os dois, nós 
sabemos, são defensores 
do Lula, querem o Lula 
presidente”, acrescentou.

O presidente criti-
cou Moraes por ter dito, 
durante o julgamento da 
chapa Bolsonaro-Mourão 
no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), no ano passa-
do, que houve fake news 
e disparos de mensagens 
em massa na campanha 
de 2018. A chapa foi ab-
solvida, mas o ministro 
disse que se houver neste 
ano uma repetição do que 
ocorreu na última eleição, 
o registro pode ser cassa-
do e os responsáveis po-
dem ir para a cadeia.

“Isso é jogar fora das 
quatro linhas (da Consti-
tuição). Eu sempre joguei 
dentro das quatro linhas. 
Não se pode falar em ter-
rorismo digital”, repetiu o 
chefe do Executivo.

As críticas a Barroso, 

por sua vez, foram moti-
vadas por uma declaração 
dada na terça-feira (11) 
pelo ministro do Supre-
mo. Em um artigo, ele 
escreveu que a revolução 
digital e a ascensão das 
mídias sociais permiti-
ram o aparecimento de 
“milícias digitais” e “ter-
roristas verbais” que dis-
seminam ódio, mentiras, 
teorias conspiratórias e 
ataques à democracia.

“De terrorismo ele 
entende. Ele defendeu o 
terrorista Cesare Battisti, 
italiano que matou quatro 
pessoas de bem”, afirmou 
Bolsonaro. “Chegando aqui 
no Brasil, o advogado dele 
foi o Luís Barroso. Um as-
sassino, terrorista. E, dado 
isso aí, ele (Barroso) con-
seguiu, junto ao PT, ser al-
çado ao Supremo Tribunal 
Federal”, acusou.

“Qual crime eu come-
ti, senhor Luís Roberto 
Barroso? Quais foram as 
fake news que eu prati-
quei?”, questionou o pre-
sidente.

Ataques repetidos
Desde que assumiu o 

governo, Bolsonaro tem 
colecionado ataques ao 
STF. O auge do conflito 
ocorreu durante as mani-
festações antidemocráti-
cas do dia 7 de setembro 
de 2021, quando o presi-
dente chamou Moraes de 
“canalha” e disse que po-
deria desobedecer ordens 
judiciais.

 Na mesma semana, 
contudo, Bolsonaro di-
vulgou uma carta, escrita 
com o auxílio do ex-pre-
sidente Michel Temer, e 
afirmou que as declara-
ções ocorreram “no calor 
do momento”.

Ministros voltam a 
ser alvo de ataques
Iander Porcella
Agência Estado

Em despacho ontem, o ministro André Mendonça sinaliza que deve pautar a ação para julgamento colegiado no plenário, ‘em homenagem à segurança jurídica’

Foto: Agência Estado



Primeiro-ministro furou as regras de confinamento ao participar de uma festa em Downing Street, sua residência oficial

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
pediu “desculpas sinceras” 
ontem, ao admitir pela pri-
meira vez que furou as re-
gras de confinamento ao 
participar de uma festa em 
Downing Street, sua residên-
cia oficial, enquanto o país 
era exortado a se isolar para 
a contenção da pandemia.

O caso veio à tona pela 
primeira vez quando os jor-
nais britânicos The Guardian 
e The Independent fizeram 
uma investigação jornalísti-
ca apontando que um grupo 
de cerca de 20 funcionários 
do governo fez uma festa em 
15 de maio de 2020. No mês 
passado, uma foto do evento 
regado a queijo e vinho mos-
trava o premiê no jardim da 
residência oficial, o que con-
trariava sua versão de que 
não havia ocorrido festa al-
guma.

Na última segunda-feira, 
a crise de imagem de Boris 
se agravou quando a rede 
britânica ITV divulgou um 
e-mail enviado pelo secretá-
rio particular do premiê con-
vidando ao menos 100 fun-
cionários do governo para a 
ocasião.

“Depois de um período 
incrivelmente movimenta-
do, seria bom aproveitar ao 
máximo o clima agradável e 
tomar, com distanciamento 
social, algumas bebidas, nos 
jardins do número 10 (refe-
rência ao endereço 10, Do-
wning Street), nesta noite”, 
dizia a mensagem enviada 
por Martin Reynolds. “Por 
favor, junte-se a nós a partir 
das 18h e traga sua própria 
bebida!”

À época, vigoravam res-
trições severas impostas 
pelo governo para tentar 
frear a disseminação do co-
ronavírus. Elas incluíam o 
veto ao funcionamento de 
bares e restaurantes e proi-
biam reuniões de mais de 
duas pessoas residentes em 
casas diferentes.

Diante do Parlamento, 
Boris disse ontem que a in-
dignação que as revelações 
causaram é compreensível. 
“Entendo a raiva que eles 
sentem de mim pelo governo 
que lidero quando pensam 
que em Downing Street as 
regras não estão sendo se-
guidas adequadamente pelas 
pessoas que fazem as regras.”

Na versão do premiê, ele 
permaneceu na festa por 25 
minutos para agradecer aos 
funcionários e depois voltou 
a seu escritório para conti-
nuar trabalhando. “Olhando 
em retrospecto, eu deveria 
ter mandado todos de volta 
para dentro”.

A admissão e o pedido 
de desculpas, no entanto, 
não acalmaram os ânimos 
dos parlamentares que já vi-
nham submetendo o premiê 
a um processo de fritura nos 
últimos meses.

“A festa acabou, pri-
meiro-ministro”, disse Keir 
Starmer, líder do Partido 
Trabalhista, de oposição, 
acrescentando que Boris 
deve renunciar a seu cargo e 
que o público o considera um 
mentiroso.

“Depois de meses de 
engano e engano, o espetá-
culo patético de um homem 
que ficou sem estrada. Sua 
defesa de que ele não per-
cebeu que estava em uma 
festa é tão ridícula que che-

ga a ser ofensiva para o pú-
blico britânico.”

Voto de confiança
Boris Johnson pode ser 

retirado do cargo, mas o pro-
cesso é burocrático e deman-
da articulação política além 
dos bastidores. Para isso acon-
tecer, ao menos 15% da ban-
cada do Partido Conservador 
(55 dos 361 correligionários 
de Boris) no Parlamento pre-
cisa escrever cartas ao órgão 
conhecido como Comitê de 
1922. Se houver esse quórum, 
é convocado o que o sistema 
parlamentarista chama de 
“voto de confiança”.

As cartas ao Comitê de 
1922 são confidenciais, en-
tão a única pessoa que sabe 
informar quantos pedidos 
pelo voto de confiança foram 
enviados é o presidente do 
órgão, Graham Brady. É ele 
também quem decide a data 
da possível votação, em con-
sulta com o líder do Partido 
Conservador.

Theresa May
Em 2018, quando a en-

tão primeira-ministra The-
resa May enfrentou um voto 
de confiança, a votação foi 
realizada no mesmo dia 
que o presidente do Comitê 
anunciou ter recebido cartas 
suficientes para dar início ao 
processo.

Aberta a votação, todos 
os parlamentares conserva-
dores podem votar a favor 
ou contra Boris. Se o premiê 
vencer, ele permanece no 
cargo e não pode ser nova-
mente contestado pelos pró-
ximos 12 meses. Se perder, é 
forçado a renunciar e impe-
dido de concorrer na escolha 
do próximo líder.

Agência Estado

Boris Johnson enfrenta pedidos 
de renúncia no Reino Unido
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Em Roma

Papa visita loja de discos e 
ganha CD de música clássica

Amante da música 
clássica, o papa Francisco 
saiu do Vaticano, na noi-
te da última terça-feira, 
para visitar velhos ami-
gos que administram loja 
de discos em Roma e vol-
tou com CD de presente.

A visita deveria ter 
sido privada, mas Javier 
Martinez-Brocal, repór-
ter da agência de notícias 
Rome Reports, estava no 
local por acaso, filmou 
com seu smartphone e 
postou no Twitter.

Francisco ficou den-
tro da loja de discos Ste-
reoSound, perto do an-
tigo Panteão, por pouco 

mais de 10 minutos. O 
porta-voz do Vaticano 
disse que ele foi abençoar 
a loja, reformada recen-
temente.

Martinez-Brocal afir-
mou à Reuters que os do-
nos da loja lhe disseram 
que se tornaram amigos 
do papa anos atrás, quan-
do ele era apenas o cardeal 
Jorge Mario Bergoglio, ar-
cebispo de Buenos Aires.

Francisco visitava a 
loja para comprar discos 
de música clássica e CDs, 
quando estava em Roma a 
negócios da Igreja, e fica-
va em residência próxima, 
para clérigos visitantes.

Os donos da discote-
ca disseram que deram 

ao papa um CD de música 
clássica, mas não quise-
ram ser mais específicos. 
Francisco é conhecido por 
gostar de Beethoven, Mo-
zart e Bach, além de tango.

Vídeo mostrou o 
papa, que evita carros à 
prova de balas, saindo da 
loja e entrando em um 
Fiat 500 branco, simples, 
com placa do Vaticano.

Esta não foi a primei-
ra vez que o papa visitou 
uma loja em Roma. Em 
2015, dois anos após sua 
eleição, ele encomendou 
novo par de óculos na ci-
dade, que deveria ter sido 
entregue ao Vaticano, 
mas que decidiu buscar 
pessoalmente.

Foto: Pixabay

Alemanha bate recorde 
diário de casos de Covid-19

A Alemanha relatou 
80,43 mil novas infecções 
por coronavírus  ontem, 
maior número registrado 
em um único dia desde o iní-
cio da pandemia. A variante 
Ômicron atinge a população 
com taxa de vacinação mais 
baixa do que em outras par-
tes da Europa.

O recorde diário ante-
rior, em 26 de novembro, foi 
de mais de 76 mil casos.

O número de infecções 
na Alemanha é agora 7,66 mi-
lhões. O número de mortes 
também aumentou em 384 
ontem, chegando a 114,73 mil.

Pouco menos de 75% 
da população alemã recebeu 
pelo menos uma dose de va-
cina contra Covid-19, segun-

do os últimos números do 
Instituto Robert Koch para 
doenças infecciosas.

A taxa de incidência de 
sete dias, medida fundamen-
tal para a decisão da política 
de combate ao coronavírus, 
aumentou constantemente 
desde o início do ano, che-
gando a 407,5 casos por 100 
mil pessoas ontem, contra 
387,9 anteontem.

Imposto para não vacinados 

A província canadense de Que-
bec, a segunda mais populosa do 
país, planeja fazer com que adultos 
que se recusam a tomar vacina 
contra a Covid-19 paguem uma 
“contribuição de saúde”. A medida 
deverá estimular o debate sobre 
direitos individuais e responsabili-
dade social.

O primeiro-ministro canadense, 
François Legault, disse, em entre-
vista na última terça-feira, que a 
proposta, cujos detalhes ainda estão 
sendo definidos, não se aplicaria 
àqueles que não podem ser vacina-
dos por razões médicas.

Pessoas não vacinadas prejudi-
cam as demais, e o Ministério das 

Finanças da província está determi-
nando quantia “significativa” que os 
moradores não vacinados seriam 
obrigados a pagar, disse Legault, 
acrescentando que o valor não seria 
inferior a 100 dólares canadenses 
(US$ 79,5).

Governos em todo o mundo 
têm estabelecido restrições de mo-
vimento aos não vacinados, mas um 
imposto abrangente sobre todos os 
adultos nessa condição pode ser 
medida rara e controversa.

Embora a cobrança possa ser 
justificada no contexto de emergên-
cia de saúde, sobreviver a provável 
contestação judicial dependerá dos 
detalhes, disse Carolyn Ells, pro-
fessora de medicina e ciências da 
saúde da Universidade McGill.

Agência Brasil

Agência Brasil

Agência Brasil

A cidade de Buenos Aires 
foi atingida por grande queda 
de energia na última terça-fei-
ra, que deixou milhares de ca-
sas sem eletricidade em meio 
a uma onda de calor que fez as 
temperaturas subirem acima 
de 40 graus Celsius.

As distribuidoras de ele-
tricidade Edenor e Edesur 
relataram queda de energia, 
depois que altas temperatu-
ras geraram aumento na de-
manda para resfriar residên-
cias e empresas.

A Entidade Nacional de 
Regulação da Eletricidade 
(ENRE) disse que o corte de 
energia da Edenor afetou 
700 mil clientes na área de 
Buenos Aires. Cerca de 43,4 
mil clientes da Edesur tam-
bém ficaram sem energia, 
depois que falhas nas linhas 
de alta tensão atingiram 
duas de suas subestações.

A AySA, que fornece 
água potável na capital, pe-
diu à população que otimize 
o uso da água porque a inter-
rupção também afetou seu 
sistema de purificação.

As altas temperaturas 
devem continuar ao longo 
da semana, com picos próxi-
mos a 40°C, segundo o Ser-
viço Meteorológico Nacional 
(SMN) do país.

“O SMN emitiu alerta 
antecipando uma onda de 
calor extremo esta semana, 
com temperaturas que po-
dem chegar a 41°C na área 
de concessão”, disse a Ede-
sur em e-mail a seus clientes. 
“Estamos trabalhando para 
fortalecer nossa rede diante 
da crescente demanda”.

Capital da Argentina é 
atingida por blecaute 
Agência Brasil

O Departamento de 
Justiça dos EUA decidiu 
criar uma unidade para 
combater o terrorismo 
doméstico. O anúncio 
foi feito na última terça 
pelo vice-secretário da 
Divisão de Segurança Na-
cional, Matthew Olsen. 
A nova unidade é uma 
consequência direta do 
ataque ao Capitólio, em 
janeiro de 2021, e das 
ameaças crescentes de 
supremacistas brancos.

Durante  uma au-
diência na Comissão de 
Justiça do Senado, Olsen 
afirmou que a decisão re-
flete uma percepção cres-
cente das autoridades de 
segurança dos EUA de 
que os extremistas do-
mésticos significam uma 
ameaça tão importante 
quanto a de organizações 
internacionais.

EUA vai 
combater 
terrorismo 
doméstico

As distribuidoras 
de eletricidade 

Edenor e Edesur 
relataram queda de 
energia depois que 
altas temperaturas 

geraram aumento na 
demanda para resfriar 
residências e empresas

Agência Estado

Papa Francisco é 
conhecido por gostar 
de Beethoven, Mozart 
e Bach, além de tango



Cota única com desconto se vence no dia 8 de março; guias de pagamento começarão a ser enviadas em fevereiro
O morador de João 

Pessoa que quiser adiantar 
o pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) e da Taxa de 
Coleta de Resíduos (TCR) 
referentes ao ano de 2022 
já poderá realizar a partir 
de hoje. A Secretaria da Re-
ceita Municipal (Serem) da 
Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP) já está disponibi-
lizando a impressão dos 
boletos no portal do con-
tribuinte. De acordo com o 
calendário de pagamentos, 
a cota única com desconto 
vencerá no dia 8 de março 
e as guias de pagamento 
começarão a chegar nas re-
sidências dos contribuin-
tes em fevereiro.

“Mesmo sem o carnê fí-
sico, que só começará a ser 
distribuído pelos Correios 
no início de fevereiro, a Se-
cretaria da Receita já come-
ça a disponibilizar as guias 
a partir desta quinta-feira 
para aqueles contribuintes 
que preferem adiantar o 
pagamento neste início de 
ano”, afirma o secretário da 
Receita, Sebastião Feitosa.

Os contribuintes pode-
rão optar pelo pagamento 
em cota única com 15% 
de desconto até o dia 8 de 
março, parcelamento em 
10 vezes ou cota única sem 
desconto, com vencimen-
to em 8 de abril. Sebastião 
Feitosa lembra que, consi-
derando o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acumulado 
dos meses de novembro de 
2020 a novembro de 2021, 
houve uma atualização no 
valor cobrado de 10,74%.

No endereço eletrôni-
co https://www.joaopes-
soa.pb.gov.br/pc/ é pos-
sível imprimir as guias e 
escolher a melhor opção 
de pagamento a partir de 
hoje. O cidadão deve infor-
mar o número de inscrição 
do imóvel ou a localização 
cartográfica (esses dados 

podem ser verificados em 
carnês de anos anteriores) 
para ter acesso às informa-
ções dos tributos. Com isso, 
o contribuinte definirá se 
quer pagar em cota única 
com desconto, se quer pa-
gar o total do exercício em 
cota única, porém sem des-
conto, mas com vencimen-
to apenas em 8 de abril, ou 
se prefere parcelar em até 
10 vezes.

Contribuintes já podem pagar 
IPTU e TCR a partir de hoje

Você está preparado para defender a sua 
ideia para um investidor, que pode se tornar 
um mentor do seu negócio inovador?

Ter pessoas experientes ao seu redor pode 
ajudar a clarear seus objetivos, com sugestões 
ou perguntas inteligentes, que fazem você 
repensar seu negócio. Muitas vezes a crítica 
construtiva pode ser o seu maior incentivo para 
ir mais longe e chegar onde você quer chegar.

As startups são exemplos de negócios 
da nova economia, que geralmente reúnem 
empreendedores, iniciantes e mentores com 
experiências acumuladas, para transformar 
problemas em oportunidades, inovar, mudar 
mentalidade. Ter mentalidade de startup é 
ter foco no mercado business-to-business 
(B2B), estrutura enxuta, menos custos, 
fortalecimento e posicionamento da marca 
no mercado, foco no relacionamento e na 
experiência do consumidor, fortalecimento da 
cultura empreendedora.

Startup é uma empresa formalizada, 
que resolve problemas reais, do cenário 
econômico mundial, com potencial de escala. 
O que faz uma empresa ser uma startup não é 
o tamanho do seu faturamento ou o número 

de colaboradores e clientes, mas a busca 
contínua por inovação e crescimento.

Para entrar em um ecossistema 
empreendedor é importante o 
relacionamento com outros empreendedores, 
a permanente troca de conhecimentos e 
informações, a participação em eventos 
específicos, tipo o ‘Rio Innovation Week’, 
que inicia hoje, dia 13, reunindo mais de mil 
startups, no Jockey Club do Rio de Janeiro (RJ).

No mundo atual, a nova economia tem por 
princípio a abertura para o novo mercado, mais 
tecnológico, flexível e prático, com negócios 
diferenciados: os criativos, os negócios de 
impactos sociais, os inovadores corporativos e 
os escaláveis que são as startups.

Segundo a Associação Brasileira de 
Startups, existem no país cerca de 12.700 
startups, que faturam mais de R$ 2 bilhões 
por ano, em 45 segmentos: agronegócio, 
saúde, educação, finanças, turismo, marketing 
e outros...

Todas as empresas e órgãos que 
contribuem para os empreendimentos 
nascentes se desenvolverem formam o 
“ecossistema de startups”. Inovabra Habitat 

do Bradesco é um ecossistema de inovação 
e trabalho colaborativo entre empresas, 
startups e investidores, que oferece todo o 
apoio para fomentar soluções inovadoras para 
os desafios de mercado, independentes de 
onde as empresas estejam localizadas.

Cubo Itaú é mais um ecossistema de 
startups, uma comunidade que conecta as 
melhores soluções, para construir grandes 
cases de inovação para o mercado. Conta com 
mais de cento e cinquenta startups residentes 
e grandes corporações, que participam e se 
conectam em busca de gerar outros modelos 
de negócios.

Ser uma startup residente é conectar-se 
com um ecossistema cheio de oportunidades. 
É a chance da sua startup trabalhar de dentro 
de um hub de inovação, que possibilite ter 
contato com grandes empresas, ter mentoria 
em diversos assuntos, ou ser apresentada 
para investidores. Esses investidores são 
muito influentes por darem acesso ao capital 
financeiro, que podem alavancar a sua empresa.

Há diversos meios de conseguir aporte 
financeiro para startups, através de um 
investidor-anjo, que é aquele profissional 

experiente, executivo ou empresário, que 
dispõe parte do seu próprio capital para 
investir em startups iniciantes, que têm 
grande potencial de sucesso. Em troca, eles 
recebem uma parte acionária do negócio. 
Além de investir dinheiro, muitas vezes 
eles também contribuem como mentores, 
compartilhando seus conhecimentos. Para 
startups já consolidadas, que já possuem um 
faturamento considerável, mas ainda tem 
muito potencial para crescimento, o venture 
capital é o melhor aporte financeiro.

Quando se fala em investimentos 
para startups, o mais importante para o 
investidor é ter a visão escalável do negócio, 
perceber a capacidade do empreendedor 
de gerar os resultados reais. Lembrando 
que planejamento, credibilidade e atenção 
são ferramentas valiosas na hora de fazer o 
primeiro contato com um investidor. Prepare-
se para esse momento. Faça uma síntese do 
que é o seu negócio inovador, com clareza 
de propósito e objetivos, inclua o valor e 
o retorno do investimento. Investidores 
bem-sucedidos investem em pessoas 
empreendedoras e em negócios.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora
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-0,81%%
R$ 5,535

-0,08%
R$ 6,337

-0,29%
R$ 7,588

+1,84%
105.685 pts

No QR Code é possível ir 
para o endereço eletrônico para 
imprimir as guias e escolher a 
melhor opção de pagamento

CAlEndáRIo 
dE vEnCImEnTo 
dos PAgAmEnTos 

p 8/3 – Cota única 
com desconto;
p 8/4 – Total do exercício 
sem desconto;

n Parcelamento 
em 10 vezes

1a parcela: 8/3;

2a parcela: 8/4;

3a parcela: 9/5;

4a parcela: 8/6;

5a parcela: 8/7;

6a parcela: 8/8;

7a parcela: 8/9;

8a parcela: 10/10;

9a parcela: 8/11;

10a parcela: 9/12.

Renegociação

mais de 65 mil paraibanos fecham 
acordo no Feirão serasa limpa nome

Com mais de um milhão 
de pessoas endividadas, a 
Paraíba se tornou, ao longo 
do último ano, um estado 
com potencial para os fei-
rões de renegociação que 
ocorreram durante o mês 
passado. De acordo com a 
empresa de análise de crédi-
to Serasa, durante o último 
Feirão Serasa Limpa Nome, 
quase seis milhões de acor-
dos foram fechados em todo 
o Brasil, 65 mil deles apenas 
na Paraíba. E, para especia-
listas, esse movimento é 
entendido como um indício 
positivo do interesse dos pa-
raibanos pela regularização 
de suas dívidas.

Segundo a Serasa, até o 
início do mutirão de renego-

ciação do ano passado, rea-
lizado ao longo do mês de 
dezembro, a Paraíba tinha 
1.107.297 pessoas endivi-
dadas. O alto número de ina-
dimplentes só era superado 
pelo, ainda maior, número 
de dívidas dos paraibanos. 
Isso porque as contas em 
aberto da população soma-
vam mais de 2,9 milhões de 
dívidas em todo o estado.

Contudo, com as três 
ampliações de prazo e as 
variadas condições para 
renegociação de débitos, a 
Serasa divulgou, na tarde 
de anteontem, que cerca 
de 5,8 milhões de acordos 
foram fechados em todo o 
Brasil, 65.063 deles entre 
paraibanos. Frente ao alto 
número de débitos, as rene-
gociações corresponderam 
a apenas 2,2% das quase 

três milhões de dívidas dos 
paraibanos e pouco mais de 
1% dos acordos nacionais. 
Mesmo assim, no entanto, 
o advogado da Comissão de 
Direitos do Consumidor da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil na Paraíba (OAB-PB), 
Rafael Teixeira, afirma que 
esses são resultados positi-
vos para o desenvolvimento 
do estado.

Para Rafael, cada con-
sumidor com restrição no 
nome é uma força a menos 
no ciclo econômico e, con-
sequentemente, um grande 
prejuízo à economia. Dessa 
forma, os que conseguiram 
fechar acordo estão agora 
de volta ao consumo, forta-
lecendo o ciclo econômico. 
“Eu costumo dizer que o 
consumidor é a mola mestra 
da economia. Ele consome e, 

assim, o estado ganha (com 
impostos e contribuições) e 
pode reverter em benefícios 
à população e também em 
renda”, diz Teixeira.

O advogado afirma que 
os benefícios dos acordos 
vão além, pois os negócios 
também tiram proveitos 
com renda obtida que, além 
de pagar seus funcionários 
(impulsionando o consumo 
dessas pessoas), contribuirá 
com o estado e vice-versa. 
“É uma roda sem fim, mas 
que só tem início com o con-
sumidor. Quando um con-
sumidor está negativado, a 
roda para ali e conseguimos 
ter noção dos prejuízos. E, 
no caso das 65 mil nego-
ciações, podemos ter maior 
certeza dos benefícios que 
virão a partir do número al-
cançado”, constata.

Carol Cassoli
Especial para A União

Conforme dados da Re-
ceita Federal atualizados no 
último dia 8 de janeiro, a 
Paraíba conta com 180.419 
mil microempreendedores 
individuais optantes do Sim-
ples Nacional. Cerca de 10% 
desse total estão inscritos na 
dívida ativa com a Receita 
Federal e poderão regulari-
zar seus débitos. Isso será 

possível através das medi-
das anunciadas esta semana 
pelo governo Federal que 
permitem que os optantes do 
Simples e os microempreen-
dedores individuais regulari-
zem dívidas com entrada de 
1% do total do débito.

O diretor técnico do Se-
brae Paraíba, Luiz Alberto 
Amorim, afirma que isso sig-
nifica que aquelas empresas 
(em especial o pequeno em-
preendedor) que sofreram 

com a pandemia da Covid-19 
e por conta disso têm débitos 
com a Receita Federal, terão 
agora uma oportunidade de 
regularizar essa situação.

O diretor destaca que, 
embora a medida ajude esse 
público, ainda não irá resolver 
o problema como um todo, 
mas apenas uma parte que 
são as empresas inscritas na 
dívida da União. “Isso repre-
senta um universo imenso de 
160 mil empresas aproxima-

damente, mas também tem 
aquelas outras que não estão 
com pendências, mas estão 
ainda com a dívida ativa. E es-
sas estão fora”, pontua.

“É muito importante a 
mobilização junto ao Con-
gresso Nacional para que 
seja aprovado o projeto de 
lei que não foi sancionado 
pelo presidente jair Bolso-
naro (PL), porque esse sim é 
abrangente e incorpora todo 
mundo”, defende.

Refis dos mEIs: diretor do sebrae-PB 
defende derrubada do veto a projeto
Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Sefaz-PB credenciou a CredPay para fazer a negociação. Débitos atrasados do imposto também podem ser incluídos
A Secretaria de Estado da 

Fazenda (Sefaz-PB) oferece 
mais uma alternativa aos con-
tribuintes para efetuar o pa-
gamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA): a modalidade 
do cartão de crédito. Além do 
exercício de 2022, o contri-
buinte pode incluir no cartão 
de crédito todos os débitos 
atrasados de IPVA. 

O contribuinte já conta ofi-
cialmente, via Sefaz-PB, com 
três opções de pagamento: cota 
única à vista com 10% de des-
conto, parcelamento em até 
três vezes sem desconto e sem 
juros ou o pagamento integral, 
mas o contribuinte tem dispo-
nível também a modalidade 
do cartão de crédito, que pode 
ampliar o número de parcelas 
de pagamento do tributo, con-
forme a sua necessidade.

 A Sefaz-PB já credenciou 
a empresa CredPay para fa-
zer toda a negociação com o 
contribuinte em todas as ban-
deiras de cartão de crédito e o 
pagamento pode ser realizado 
via link no portal da Sefaz: ht-
tps://www.sefaz.pb.gov.br/
info/tributos-cartao-gnre/
pagamentos-de-debitos-car-
tao-de-credito

 “Buscamos novas formas 

de quitação do tributo para ofe-
recer ao contribuinte formas de 
facilitar a sua vida e deixá-lo re-
gularizado perante o Estado, in-
cluindo até os anos atrasados”, 
afirmou o secretário executivo 
da Sefaz-PB, Bruno Frade. 

Segundo ele, “o sistema 
com o pagamento no cartão 
de crédito continuará de forma 
on-line, ou seja, os contribuin-
tes não vão receber o boleto 
em casa para efetuar o paga-
mento, nem qualquer outro 
tipo de correspondência. As 
guias continuam sendo emi-
tidas pelo portal da Sefaz-PB 
(www.sefaz.pb.gov.br) para 
quem vai optar via sistema 
convencional da Sefaz, en-
quanto no cartão de crédito 
ele precisa apenas do código 
de barras. ”, comentou.

 
Calendário
Desde o mês de dezem-

bro, a Sefaz-PB divulgou o 
calendário de pagamento 
do IPVA, conforme  as placas 
finais dos veículos (encur-
tador.com.br/jtU39), como 
também liberou a emissão do 
boleto da placa com final 1, 
que tem prazo de vencimento 
para o pagamento da cota 
única à vista até 31 de janeiro 
(encurtador.com.br/ptC45).

Contribuinte poderá pagar
IPVA com cartão de crédito

O preço da gasolina e do diesel nos postos de combustíveis continuou subindo desde 1º de novembro, mesmo com o imposto estadual estagnado

Foto: Agência EstadoSecretários debatem o tema

Estados vão decidir se mantêm 
congelado o ICMS de combustíveis

A menos de 20 dias do 
fim do congelamento do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre os combus-
tíveis, os secretários esta-
duais de Fazenda começa-
ram a semana com fortes 
debates sobre a manuten-
ção ou não da medida. Isso 
porque o preço da gasolina 
e do diesel nos postos con-
tinuou subindo desde 1º de 
novembro mesmo com o 
imposto estadual estagna-
do, enquanto o Governo Fe-
deral não buscou soluções 
definitivas para a questão.

Em meio a acusações 
do presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, de que 
a alta dos combustíveis se 

devia em grande parte aos 
governos dos Estados, o 
Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz) 
aprovou no fim de outubro, 
por unanimidade, o con-
gelamento do ICMS sobre 
combustíveis por 90 dias, 
com fim em 31 de janeiro 
deste ano.

O Comitê Nacional de 
Secretários da Fazenda 
(Comsefaz) já marcou para 
esta semana uma reunião 
para debaterem se o con-
gelamento será estendido 
ou se os estados voltarão 
ao modelo usual de cálculo 
do ICMS, pelo qual o im-
posto incide sobre o preço 
médio ponderado ao con-
sumidor final, que é reajus-
tado a cada 15 dias. Cada 
Estado tem competência 
para definir a alíquota. Se-

gundo dados da Federação 
Nacional do Comércio de 
Combustíveis (Fecombus-
tíveis), ela varia entre 25% 
e 34% na gasolina, depen-
dendo do Estado.

O diretor institucional 
do Comsefaz, André Horta, 
lembra ainda que a legisla-
ção eleitoral impede a con-
cessão ou prorrogação de 
benefícios fiscais em ano 
de eleições, salvo em ca-
sos de calamidade pública. 
Esse pode ser o argumento 
técnico a prevalecer nas 
discussões pela não conti-
nuidade do congelamento 
do tributo.

“Congelar o ICMS não 
adiantou nada. Foi um pro-
cesso didático, e os gover-
nadores demonstraram 
que o problema da alta dos 
combustíveis não está no 

ICMS”, avalia. “A decisão fi-
nal pode ser de continuar 
demonstrando isso, mas 
há o argumento de que a 
própria legislação eleitoral 
pode impedir a manuten-
ção da medida após 31 de 
janeiro. Teremos uma res-
posta até o fim da semana”, 
completou.

O preço final dos com-
bustíveis é composto pelo 
valor cobrado pela Petro-
bras nas refinarias (atre-
lado ao preço do barril do 
petróleo no mercado in-
ternacional e ao câmbio), 
mais tributos federais 
(PIS/Pasep, Cofins e Cide) 
e estaduais (ICMS), além 
das margens de distribui-
ção e revenda e do custo 
do biodiesel, no caso do 
óleo diesel, e do etanol, na 
gasolina.

Janeiro de 2022 será 
um marco de inclusão na Ta-
rifa Social. Para aumentar o 
acesso ao benefício, a Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) regulamentou 
a lei que torna obrigatório 
em todo país a inscrição au-
tomática das famílias que 
têm direito aos descontos.  
O procedimento, que já é 
adotado na Energisa desde 
2019 para mais conforto 
dos clientes do Grupo, sim-
plifica a adesão ao benefício 
e ainda evita que o cliente 
tenha que que sair de casa. 
Atualmente, a Energisa na 
Paraíba tem cerca de 495 
mil clientes cadastrados na 
Tarifa Social.

“A Tarifa Social é um 
direito do consumidor e é 
muito importante para os 
clientes, pois pode dar até 

65% de desconto na tarifa 
da conta de luz, dependen-
do da faixa de consumo. A 
Energisa tem se empenha-
do para alcançar o maior 
número de clientes que te-
nham direito ao benefício e 
por isso mesmo, implantou 
em 2019 a inscrição au-
tomática”, conta o gerente 
de Serviços Comerciais da 
Energisa na Paraíba, Felipe 
Costa.

Anteriormente, o clien-
te precisava fazer a inscrição 
no CAD Único, do Ministério 
do Desenvolvimento Social, 
e depois ir até um posto de 
atendimento da concessio-
nária de energia elétrica 
para solicitar a inscrição 
na Tarifa Social de Energi-
sa Elétrica. Agora, tudo fica 
mais fácil: o cliente continua 
precisando fazer a inscrição 

e atualização dos dados no 
CRAS, mas não precisa ir até 
a concessionária.

As concessionárias fa-
rão o cruzamento dos dados 
enviados pelo Ministério 
com o banco de dados de 
clientes, identificando assim 
aqueles que atendem aos re-
quisitos e têm direito ao be-
nefício para fazer o cadastro 
automaticamente. Clientes 
que não estejam cadastra-
dos em programas sociais 
do Governo ou no CadÚnico 
e atendam aos requisitos 
para a Tarifa Social devem 
procurar os CRAS para fazer 
o cadastro.  É fundamental 
ter o Número de Identifica-
ção Social (NIS).

“Adotamos a inscrição 
automática em 2019 por 
perceber que apesar da di-
vulgação, algumas famílias 

não sabiam que tinham 
direito ao desconto. Mas 
atenção: é preciso estar com 
inscrito e com o cadastro 
atualizado no CADÚnico. 
Para fazer isso, o cliente 
precisa ir ao local indicado 
pela prefeitura do municí-
pio onde mora. Depois que 
fizer isso, pode ficar tran-
quilo que a Energisa fará o 
mapeamento e se ele estiver 
dentro dos critérios para re-
ceber o desconto, será ins-
crito sem precisar sair de 
casa”, reforça Costa.

O CadÚnico e o NIS têm 
que ser renovados a cada 
dois anos ou perdem a vali-
dade. Importante: apesar da 
inscrição automática passar 
a ser obrigatória, se o clien-
te desejar, ele pode solicitar 
pessoalmente o benefício em 
uma agência de atendimento.

Sobre o benefício 
A Tarifa Social de Ener-

gia Elétrica é um projeto 
social que dá descontos 
na conta de luz para quem 
atende aos pré-requisitos 
do programa federal. Pela 
regulamentação do bene-
fício, clientes que conse-
guem até 30 kWh/mês têm 
65% de desconto. Acima de 
30kWh/mês até 100 kWh/
mês tem 40% de descon-
to. Aqueles que consomem 
acima de 100 kWh/mês de 
consumo até 220 kWh/mês 
de consumo têm 10% de 
desconto.

Têm direito ao bene-
fício famílias inscritas em 
qualquer programa social 
do Governo Federal com 
renda familiar, por pessoa, 
de até R$ 500. Se encaixa 
nesse critério, por exem-

plo, uma família formada 
por um casal e dois filhos, 
em que o pai e a mãe ga-
nham um salário-mínimo 
cada. Se o cliente não for 
cadastrado no programa 
social, ele deve procurar a 
prefeitura da sua cidade. 
Também têm direito as fa-
mílias com integrante que 
receba o Benefício de Pres-
tação Continuada.

Tarifa Social de Energia: entenda o que muda

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

A diferença no preço 
do botijão do gás de cozi-
nha para pagamento à vista 
está em R$ 22,01 na capital, 
segundo pesquisa da Secre-
taria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor, 
com preços entre R$ 89,99 
(Posto Setta – Ilha do Bis-
po) e R$ 110 (ADM Gás e 
Kiko Gás – Alto do Mateus, 
Bancários Gás – Bancários, 
Mercadinho Pedro Gondim 
– Pedro Gondim e Arlete Gás 
- Manaíra), com variação de 
22,2% e média R$ 104,39.

 A pesquisa do Procon-
JP, que visitou 36 estabele-
cimentos instalados em 21 
bairros da capital no dia 11 
de janeiro, registrou que no 
pagamento na modalidade  
cartão, a diferença está em 
R$ 15,05, com os preços 

oscilando entre R$ 99,95 
(JDS Gás – Colinas do Sul) e 
R$ 115,00 (ADM Gás e Kiko 
Gás – Alto do Mateus), uma 
variação de 15,01% e mé-
dia de R$ 108,17.

O segundo menor preço 
para pagamento à vista, R$ 
99,95, foi registrado em JDS 
Gás (Colinas do Sul), seguido 
de R$ 100 (Pablo Gás – Va-
lentina, Casa do Gás – Treze 
de Maio, Alex Gás – Cruz das 
Armas, Josimar Gás e Ferreira 
Gás – Cristo, SOS Gás – Torre, 
e Gabriel Gás – Bancários).

O secretário Rougger 
Guerra avalia que, mesmo 
mostrando uma redução de 
cerca de R$ 0,10 no menor 
preço em relação a dezem-
bro de 2021, o gás de cozi-
nha não registrou mudan-
ças significativas.

Gás de cozinha tem
diferença de preços

Benefício é um projeto 
social que dá descontos 
na conta de luz para 

quem atende aos 
pré-requisitos de 
programa federal



Diante do risco de desabastecimento, Abramed recomenda priorizar exames para pacientes com maior gravidade de sintomas

Associação alerta que insumos 
para teste de Covid podem acabar
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A experiência 
sagrada de caminhar

Raquew Azevêdo
Sandra

Colunista colaboradora

Querido Nelson,  
Fiquei muito emocionada com suas palavras 

em sua última coluna. Tudo me tocou profunda-
mente sobretudo depois de em trânsito aqui na 
Serra da Capivara poder ver representações, pin-
turas rupestres de corpos dançando. Fiquei pen-
sando muito no corpo cósmico, o que penso estar-
mos inseridos, apesar de sermos predadores do 
planeta em que vivemos. 

Acontece que recentemente andando pela 
Caatinga com mais frequência e trilhando pas-
sos fazendo um caminho para dentro da espiral, 
olhando para o paleolítico, fui tomada tantas 
questões. Acho que não consigo dar conta delas 
nessas linhas. 

É forte demais atravessar o portal do tempo 
não pensando necessariamente o futuro, mas ex-
perimentando focar, mais atentamente, os rastros e 
representações desse tal Homem e Mulher Ameri-
cano (das Américas e não dos EUA apenas). 

No Parque Nacional da Serra da Capivara fi-
quei sem palavras. Silenciada, por opção. Porque 
tem vezes que é melhor estar mesmo diante do 
indivisível. É uma experiência sagrada caminhar, 
meditar enquanto se anda. E imagina o quanto 
tudo nesse cosmos se move, dança. Que imenso e 
incansável cosmos. E nós fagulhas, lampejo. 

Eita que belo, Nelson, ver nas inscrições ru-
pestres, estampadas nas rochas representações de 
um tempo cósmico. Gravuras de corpos dançan-
do, de corpos desejando, de corpos saciando sua 
fome, de corpos levantando suas mãos em rituais 
sagrados. Esses corpos rituais caminhando com 
junto com a fauna, a flora e os corpos celestes.

Bateu uma tristeza por saber que as gerações 
desse tempo estão metidas na clausura tecnoló-
gica e estão perdendo o contato com a Natureza 
que os pariu. Muito estranho habitar simulacros. 
Perder os cheiros e texturas da flor do marmelei-
ro, não entender o que significa o cheiro de terra 
molhada, de gambá, de raposa. Não enxergar a lu-
minosidade de uma joaninha ou o zumbir de uma 
libélula sobrevoando as águas. Tão pouco subir ou 
descer de rochas, não vislumbrar as chapadas, as 
serras, as estradas, o nascer e se pôr do sol. E amar 
sem a partilha do corpo e da experiência de vida 
de outra pessoa.

Como uma geração assim vai atentar para o 
óbvio que significa a mudança climática hoje? Fica 
mais facial viralizar o filme pastelão de última 
moda produzido pelo streaming. 

Enquanto caminhava relembrava as expe-
riências vividas com amigas no início do século 
21, na Escola de Espiritualidade, Teologia e Eco-
feminismo, e de como falávamos juntas que éra-
mos “um círculo dentro de um círculo, sem prin-
cípio, sem final”.  

Eu fico também imaginando a arqueóloga Niè-
de Guidon chegando no ano em que eu nasci no 
Piauí. Era 1973. E penso em todas as pessoas que 
na Serra da Capivara nasceram, cresceram, vive-
ram e se entregaram a preservação desse ecossis-
tema. O que para muitos é passagem, para outros 
e outras é total pertencimento. E pode representar 
um lugar de permanência de suas almas.

Eu já estou com saudades Nelson dos buquês 
lindos das flores do marmeleiro. Estar na mata, 
entre paredões, rochedos, estrelas, chuvas, sol, ria-
chos, sendo espiada pelos bichos e demais seres 
foi voltar a encantar-se. 

Alguns homens e mulheres ainda tiveram um 
lindo gesto: plantaram duas sementes e colocaram 
os nomes de Museu do Homem Americano e Mu-
seu da Natureza. 

Essas sementes quem sabe podem germinar 
nos corações de forasteiros desse planeta...

Diante do risco de de-
sabastecimento de insumos 
para testes de Covid-19, a 
Associação Brasileira de 
Medicina Diagnóstica (Abra-
med) recomenda, em nota 
técnica, a priorização de pa-
cientes graves para a realiza-
ção dos exames. 

Pela escala proposta 
pela associação, devem ser 
testados primeiro os pacien-
tes com maior gravidade de 

sintomas, casos de hospitali-
zação e cirurgia, pessoas de 
grupos de risco, gestantes, 
trabalhadores assistenciais da 
área da saúde e colaboradores 
de serviços essenciais.

A Abramed aponta que 
“a alta transmissibilidade da 
nova variante Ômicron cau-
sou aumento exponencial de 
casos, o que vem demandan-
do significativo aumento da  
capacidade produtiva global 
de testes”. 

A entidade alerta que 

se não houver recomposição 
dos estoques “rapidamen-
te” poderá ocorrer falta de 
oferta de exames. Isso ocor-
re tanto para os de tipo PCR, 
como de antígeno. 

“Quando avaliamos as 
notícias que vêm de outros 
países, de que eles já estão 
sem insumos, é certo que o 
problema chegará ao Brasil”, 
diz a associação na nota. 

A Abramed disse que não 
é possível calcular até quan-
do será possível atender, pois 

os estoques variam entre os 
laboratórios e as regiões.

A associação informou 
que outras entidades do 
setor de saúde serão con-
tatadas para informar da 
situação, como a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), a Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar  (ANS), o Ministério 
da Saúde, a Associação Na-
cional de Hospitais Privados 
(Anahp) e Associação Médica 
Brasileira (AMB).

Agência Brasil

Viagens

Entenda o direito do consumidor que teve 
voo cancelado por causa da pandemia

Os primeiros dias do 
ano estão sendo marca-
dos pelo cancelamento de 
centenas de voos por falta 
de tripulação. A situação é 
provocada pelo afastamen-
to de pilotos, copilotos e 
aeromoças por Covid-19 e 
gripe Influenza. O impacto 
é sentido na Azul, Gol e La-
tam, as principais empre-
sas do país.

Com o cancelamen-
to de voos, os passageiros 
que compraram bilhetes 
têm o direito de serem res-
tituídos. Segundo o Procon 
de São Paulo, o consumi-
dor deve ser reacomodado 
em outro voo, receber o 
reembolso integral da pas-
sagem em até sete dias ou 
optar pela remarcação da 
data da viagem sem qual-
quer custo.

Em 1º de janeiro, vol-
taram a valer as antigas re-
gras para alteração e can-
celamento de voos. Com o 
término da validade da Lei 
nº 14.174/2021, as regras 
que estavam em vigor du-
rante o auge da pandemia 
de Covid-19 não serão 
mais aplicadas em função 

Agência Brasil

Sobe para 24 o número de mortos 
devido as chuvas em Minas Gerais

As fortes chuvas que 
há semanas atingem Minas 
Gerais causaram mais cinco 
mortes ao longo da última 
terça-feira, elevando para 24 
o total de óbitos registrados 
no estado desde o início de 
outubro, quando teve início 
a atual temporada de chuvas 
– que, este ano, começou um 
mês antes que o habitual.

O número de pessoas 
que já perderam as vidas 
divulgado pela Defesa Civil 
estadual não inclui as dez 
mortes causadas pelo des-
prendimento de um bloco de 
pedras no Lago de Furnas, 
em Capitólio (MG), no últi-
mo sábado. As causas desta 
tragédia ainda estão sendo 
apuradas, mas autoridades 

estaduais já anteciparam que 
parte do paredão rochoso 
pode ter ruído por efeito da 
ação das águas.

Até as 10 horas de an-
teontem, a Defesa Civil es-
tadual já contabilizava 19 
mortes (sem levar em conta a 
tragédia de Capitólio). Desde 
então, foram registrados dois 
óbitos na cidade de Perdigão; 
um em Contagem; um em 
Ouro Preto e um em Santana 
do Riacho, totalizando 24 ví-
timas fatais.

Em Santana do Riacho, na 
região central do estado, um 
homem de 47 anos morreu 
ao ser atingido por um raio 
enquanto praticava escalada, 
com um grupo de amigos, na 
Serra do Cipó. Em Ouro Preto, 
bombeiros localizaram o cor-
po de um homem que estava 
soterrado desde o último sába-

do, quando duas casas desaba-
ram no bairro Santa Cruz.

Já em Contagem, a víti-
ma, também um homem, foi 
atingida por um muro que 
cedeu e caiu sobre ela no 
bairro Pedra Azul. Por fim, 
em Perdigão, as vítimas são 
duas mulheres, de 55 e 79 
anos, cujo carro caiu e afun-
dou em um córrego próximo 
ao Povoado Canjicas.

Outras 13 cidades minei-
ras já registram mortes em 
função das chuvas ou de suas 
consequências: Brumadinho 
(5); Caratinga (2); Dores de 
Guanhães (2); Belo Horizonte 
(1); Betim (1); Coronel Fabri-
ciano (1); Engenheiro Caldas 
(1); Ervália (1); Montes Claros 
(1); Nova Serrana (1); Pesca-
dor (1); São Gonçalo do Rio 
Abaixo (1) e Uberaba (1).

A lista de cidades mi-

neiras que decretaram si-
tuação de emergência mais 
que dobrou nas últimas 24 
horas, saltado de 145 para 
341. Além disso, desde 1º 
de outubro de 2021, 24.610 
desalojadas tiveram que ser 
acolhidas na casa de paren-
tes, amigos, vizinhos ou em 
hospedagens particulares. 
Outras 3.992 pessoas ficaram 
desabrigadas, tendo que, em 
algum momento, ir para abri-
gos públicos.

Conforme a Agência Bra-
sil noticiou na última sexta-
feira, faltando ainda quase 
três meses para o fim do atual 
período chuvoso no estado, o 
número de pessoas desabri-
gadas já é mais de duas vezes 
superior ao total de 1.608 
desabrigados registrados em 
Minas Gerais entre novembro 
de 2020 e março de 2021.

Alex Rodrigues
Agência Brasil

Com o cancelamento de voos, os passageiros que compraram bilhetes têm o direito de serem restituídos
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do fim da flexibilização. 
Está em vigor a Resolução 
nº 400/2016 da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac).

Durante a pandemia, o 
consumidor que cancelasse 
uma passagem para viagens 
entre 19 de marco de 2020 
e 31 de dezembro de 2021, 
estava isento da cobrança 
de multa, e o valor pago era 
convertido em crédito para 
próxima viagem. Quem op-
tasse pelo reembolso teria 
até um ano para receber o 

valor, que seria corrigido 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC).

O Procon-SP orienta 
que o órgão seja acionado 
caso a preferência do con-
sumidor pela remarcação 
ou devolução do valor pago 
não seja respeitada pelas 
companhias aéreas.

Nesta semana, o órgão 
notificou as empresas a 
prestarem esclarecimentos 
sobre as medidas tomadas 
para minimizar os danos 
aos passageiros devido aos 

cancelamentos e a informa-
rem os dados sobre a quan-
tidade de voos cancelados e 
de pessoas afetadas.

A medida também foi 
tomada pela Secretaria Na-
cional do Consumidor, órgão 
do Ministério da Justiça. A 
secretaria quer que a Azul, 
Gol e Latam informem os 
dados sobre os voos can-
celados e o funcionamento 
do Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC) para 
atender os passageiros afe-
tados pelos cancelamentos.



Inca integra projeto que busca 
igualdade de gênero na ciência
Instituto vai desenvolver, ao longo do ano, políticas e práticas para aumentar atuação das mulheres nesse espaço

O Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), vinculado ao 
Ministério da Saúde, foi se-
lecionado para integrar um 
grupo internacional cujo ob-
jetivo é estimular a igualdade 
de gênero nas instituições 
de ciência, tecnologia, ensi-
no superior e pesquisa. Em 
parceria com as Universida-
des 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 
Ciência foi fundada pelo Bri-
tish Council, que desenvol-
veu o projeto Promovendo e 
Fortalecendo a Igualdade de 
Gênero no Ensino Superior: 
uma perspectiva Reino Unido
-Brasil. Do total de 15 traba-
lhos qualificados para o edital 
do British Council, seis foram 
escolhidos para receber o fi-
nanciamento da organização 
Mulheres na Ciência: Chama-
da de Parcerias pela Igualda-
de de Gênero do Reino Uni-
do-Brasil. Um deles foi o das 
pesquisadoras do Inca Maria-
na Boroni, Mariana Emeren-
ciano e Patricia Possik.

Mariana Boroni disse à 
Agência Brasil que há cerca 
de um ano as pesquisadoras 
começaram a conversar so-
bre como poderiam mudar a 
realidade da desigualdade de 
gênero e de outras minorias 
no instituto. “E a gente viu a 
oportunidade de participar 
desse processo seletivo onde 
são escolhidas instituições 

brasileiras, em parceria com 
instituições inglesas, finan-
ciado pelo British Council, 
para desenvolver esse pro-
grama voltado para a equi-
dade de gênero, no caso da 
mulher na ciência”.

Mapeamento
Mariana Boroni disse 

que a ideia é, primeiro, de-
tectar quais seriam os prin-
cipais problemas que elas 
conseguem enxergar no Inca 
e na USP. “A ideia é tentar ma-
pear os principais problemas 
de desigualdade de gênero 
nessas instituições, apren-
der com instituições parcei-
ras, como a Universidade 
de Birmingham, que já tem 
um programa montado para 
equidade de gênero, e ver de 
que forma a gente pode apli-
car essas ações no nosso ins-
tituto, para ter um ambiente 
mais igualitário, mais equita-
tivo, onde a participação das 
mulheres seja maior, mais 
relevante, mais reconhecida”.

Em fevereiro, será rea-
lizado o primeiro seminário, 
envolvendo as três institui-
ções. Depois, haverá uma vi-
sita técnica dos pesquisado-
res brasileiros à Inglaterra, 
para receber treinamento, 
entender as políticas e ações 
que estão sendo feitas naque-
le país para, em um segundo 
momento, tentar aplicá-las 
no Brasil. Uma terceira eta-
pa será uma visita técnica 
dos pesquisadores de Bir-
mingham ao Brasil, para a 
continuidade do debate so-
bre o tema. Serão feitas pa-
lestras de conscientização, 
mapeamento dos problemas, 

visando o estabelecimento 
de ações que possam mitigar 
essa situação nas institui-
ções.

Mariana Boroni disse que 
além de a presença das mu-
lheres nas ciências exatas ain-
da ser reduzida, nas ciências 
biológicas nenhuma mulher 
ocupa um cargo de decisão, 
onde são formuladas as políti-
cas. “Outro problema é que as 
mulheres são cobradas com 
uma carga de produtividade 
semelhante à dos homens, só 
que elas têm atividades do-
mésticas para as quais os ho-
mens não contribuem. Existe 
muita desigualdade para a 
forma como as mulheres são 
cobradas nos cargos que elas 
ocupam. Isso não é percebido 
pela comunidade científica”.

A pesquisadora disse que 
os salários nas ciências são 
semelhantes, embora a mu-
lher não ocupe cargos políti-
cos ou de alta hierarquia, que 
detêm os mais altos salários. 
“Isso influencia bastante”. 

Os resultados do progra-
ma deverão ser apresentados 
no final de 2022, após reu-
nião de avaliação, prevista 
para outubro.
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Sede do Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, onde serão desenvolvidas as novas políticas 

Foto: Divulgação

Rede vai proporcionar discussão
A rede conjunta Mulheres na 

Ciência, proposta pelos pesquisa-
dores, profissionais e estudantes 
envolvidos no trabalho, vai propor-
cionar encontros para discussão do 
tema. Serão criados também novos 
recursos digitais e materiais de trei-
namento personalizados para ajudar 
no desenvolvimento profissional 
contínuo. 

Durante a execução do progra-
ma, outro objetivo é compartilhar as 
descobertas com comunidades cientí-
ficas e de relações internacionais, por 
meio de conferências, publicações 
conjuntas e mídias sociais.

“É muito importante termos o 
reconhecimento da relevância e qua-
lidade dos nossos projetos e equipes. 

Esse tipo de apoio é fundamental 
para implementarmos ações que 
diminuam a desigualdade de gênero 
na área acadêmica e científica em 
nosso país”, ressaltou o coordena-
dor de pesquisa do Inca, Luiz Felipe 
Ribeiro Pinto.

A Reitoria de Projetos Estratégi-
cos da Universidade de Birmingham 
quer disseminar a ação pelo Brasil. 
O propósito é que o Inca, a USP e a 
Universidade de Birmingham traba-
lhem com mais parceiros em todo 
o Brasil, visando expandir o projeto 
para pesquisas e colaborações mais 
amplas sobre os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável da Organiza-
ção das Nações Unidas (ODS/ONU), 
em relação à igualdade de gênero. 

Estudo da UFPB

Casca do café orgânico tem potencial antioxidante, diz pesquisa
Pesquisadoras da Uni-

versidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) constataram 
que a utilização da casca 
do café orgânico é eficien-
te como matéria-prima 
para obtenção de extratos 
ricos em compostos bioa-
tivos com elevado poten-
cial antioxidante. Produtos 
alimentícios e cosméticos 
ricos em antioxidantes na-
turais poderão ser desen-
volvidos a partir do sub-
produto.

A atividade antioxi-
dante é indispensável para 
proteger as células sadias 
do organismo contra a ação 
oxidante de radicais livres, 
moléculas liberadas pelo 
metabolismo do corpo com 
elétrons altamente instá-
veis e reativos que podem 
causar doenças degenera-
tivas de envelhecimento e 
morte celular.

O estudo da UFPB, 
além de fornecer suporte 
científico para o desenvol-
vimento de extratos ricos 
em antioxidantes naturais 
a partir da casca do café or-
gânico, também atesta que 
a utilização do subproduto 
minimiza a quantidade de 
resíduos agroindustriais 
gerados pela indústria ca-
feeira, agregando valor ao 

setor produtivo.
Esses subprodutos são 

considerados praticamen-
te de custo zero, uma vez 
que ou são descartados ou 
são subutilizados. O Brasil 
é o maior produtor e ex-
portador mundial de café. 
A produção de grãos tor-
rados do fruto do cafeeiro 
ocupa área de 1,82 milhão 
de hectares no país, con-
forme a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa).

A pesquisa da UFPB foi 
realizada em duas etapas. 
Na primeira, ocorreu a aná-
lise da extração dos com-
postos por meio de método 
de extração convencional, 
do tipo sólido-líquido com 
temperatura de 60ºC em 
banho-maria, e de método 
não-convencional, assisti-
da por ultrassom. Três sis-
temas de solventes (água, 
etanol e água mais etanol) 
foram testados, com casca 
de café orgânico in natura 
e desidratada.

Na segunda etapa da 
investigação científica, foi 
executada a avaliação da 
atividade antioxidante e a 
determinação e identifica-
ção dos compostos bioati-
vos dos extratos da casca 
do café orgânico. Tanto 

o processo convencional 
quanto o não-convencional 
apresentaram resultados 
eficientes para recupera-
ção dos compostos bioati-
vos e, consequentemente, 
obtenção de extratos com 
elevado potencial antioxi-
dante. No entanto, a extra-
ção convencional se mos-
trou mais eficaz.

Segundo a professo-
ra do Departamento de 
Engenharia de Alimentos 
da UFPB 
T a l i a n a 
Bezerra , 
o r i e n t a -
dora do 
trabalho, 
o método 
c o n v e n -
c i o n a l 
demons-
trou ser 
mais van-
t a j o s o 
frente à 
extração 
assistida por ultrassom 
porque possui baixo custo. 
Já a mistura de água e eta-
nol foi a solução extratora 
mais efetiva para a extra-
ção de compostos fenólicos 
da casca do café orgânico e 
para a utilização da maté-
ria-prima desidratada.

Em química orgânica 

os compostos fenólicos são 
metabólitos secundários 
sintetizados abundante-
mente no reino vegetal e 
amplamente estudados. 
Atuam principalmente 
como agentes de defesa em 
resposta a estresses causa-
dos aos frutos e vegetais, 
conferindo-os adstringên-
cia, coloração, sabor e aro-
ma.

“Os compostos fenó-
licos majoritários encon-

trados em am-
bos os extratos 
foram o ácido 
gálico, cafeico 
e clorogênico, 
sendo este últi-
mo o composto 
identificado em 
maior concen-
tração em to-
dos os extratos. 
Sendo assim, a 
capacidade an-
tioxidante dos 
extratos está 

altamente correlacionada 
com os compostos fenóli-
cos observados”, afirma a 
professora e pesquisadora 
da UFPB.

Os experimentos do 
estudo, desenvolvidos por 
Mariana Silva, egressa do 
curso de mestrado do Pro-
grama de Pós-graduação 

em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos da UFPB, fo-
ram empreendidos no Cen-
tro de Tecnologia (CT), no 
campus I, em João Pessoa, 
sob coorientação da tam-
bém professora do Depar-
tamento de Engenharia de 
Alimentos da UFPB Mar-
ta Madruga, entre 2019 e 
2021.

A matéria-prima utili-
zada na pesquisa foi forne-
cida pela empresa Yaguara 
Ecológica, localizada na Fa-
zenda Várzea da Onça, no 
município de Taquaritinga 
do Norte, no Agreste de 
Pernambuco.

Um artigo sobre o es-
tudo foi publicado no Mole-
cules, periódico científico 
de acesso aberto revisado 
por pares que se concen-
tra em todos os aspectos 
da química e da ciência dos 
materiais.

De acordo com Ta-
liana Bezerra, a pesquisa 
faz parte de um projeto 
maior aprovado em edital 
conjunto da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Esta-
do da Paraíba (Fapesq-PB) 
e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPQ), 
que selecionou propostas 
de processos biotecnológi-

cos para beneficiamento de 
resíduos agroindustriais, 
no âmbito do Programa de 
Apoio aos Núcleos de Exce-
lência (Pronex) da Fapes-
q-PB.

Taliana Bezerra expli-
ca que o Pronex, coordena-
do pela professora Marta 
Madruga, envolve o fortale-
cimento de grupos de pes-
quisa de excelência da Pa-
raíba, sobretudo da UFPB e 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG). 
“Foi um projeto grande 
aprovado em 2018, com re-
cursos na ordem de R$ 300 
mil, que contemplou a rea-
lização de pesquisas com 
resíduos de origem animal 
e vegetal”, avalia a docente 
da UFPB.

Neste momento, estão 
em andamento, com su-
pervisão das professoras 
da UFPB, estudos acerca 
da aplicação de extratos da 
casca do café orgânico ri-
cos em antioxidantes natu-
rais em produtos cárneos 
e sobre outros métodos de 
extração de macroantioxi-
dantes e de compostos fe-
nólicos com potencial an-
ticoagulante, em parceria 
com grupo de pesquisa da 
Universidade de São Paulo 
(USP).

A atividade antioxidante 
é indispensável para 
proteger as células 

sadias do organismo

Benefícios

A ideia é tentar 
mapear os principais 

problemas de 
desigualdade de 
gênero nessas 

instituições, e aprender 
com instituições 
parceiras 



Duplas que vão representar a Paraíba nas competições de 2022 
intensificam os treinamentos na orla de João Pessoa

Estrelas do vôlei de
praia no CT Cangaço
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Basquete
A equipe paraibana do Basquete Unifacisa vai 
enfrentar o Minas Tênis Clube pela Copa Super 8, 
no próximo sábado, em Belo Horizonte. Página 22
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A Federação Paraibana 
de Voleibol retomou as ativi-
dades na praia com treinos 
preparatórios, visando as 
principais disputas nacionais 
e internacionais do vôlei de 
praia durante o calendário 
esportivo da categoria na 
temporada de 2022. Passa-
das duas semanas do ano, 
os atletas representantes do 
estado intensificam as suas 
atividades no Centro de Trei-
namento Cangaço, localiza-
do na orla da Praia de Cabo 
Branco, de olho na 1ª etapa 
do Circuito Nacional de Vôlei.

O cronograma de treino 
é sempre acompanhado de 
perto pelo presidente da Fe-
deração, Carlos Fernandes. 
De acordo com ele, a entida-
de oferece condições para 
que os atletas representem 
bem o vôlei de praia parai-
bano nas principais compe-
tições da categoria.

“Há todo um trabalho 
movido pela paixão e pelo 
profissionalismo para que 
possamos oferecer aos nos-
sos atletas a possibilidade de-
les se tornarem profissionais 
de altíssimo nível e estarem 
disputando os  principais 
eventos. Esse ano temos um 
calendário com participações 

em diversas competições. 
Nossos atletas sempre se 
destacam entre os melhores 
colocados no ranking nacio-
nal masculino e feminino da 
Confederação Brasileira de 
Voleibol. Nesta temporada 
iremos disputar vários tor-
neios que têm agenda de-
finida pela Confederação 
Brasileira de Voleibol. A pers-
pectiva é de que possamos 
evoluir e conquistar as me-
lhores posições”, comentou.

A primeira competição 
oficial que a equipe paraibana 
de vôlei de praia vai participar, 
em 2022, será o circuito na-
cional, que acontece de 2 a 6 
de fevereiro, em Saquarema – 
RJ. A Paraíba será representa-
da por grandes nomes, entre 
eles a dupla George Wander-
ley-PB e André Stein-ES. A 
dupla conquistou o segundo 
lugar no circuito nacional, no 
ano passado. Mas trabalha 
duro para chegar, ao fim da 
temporada, na ponta do ran-
king das melhores duplas de 
vôlei de praia do país.

“Retomamos com os 
trabalhos firmes de pré-
temporada, em relação ao 
condicionamento físico para 
estarmos bem condiciona-
dos em todas as competi-
ções que formos disputar 
esse ano. As competições 
serão mais difíceis. É sempre 

complicado se manter entre 
os melhores, sabemos que 
várias duplas também se 
preparam para as disputas. 
Mas o nosso objetivo é de 
ser campeões brasileiros e 
se manter entre as melhores 
duplas do mundo”, disse  o 
capixaba André Stein, par-
ceiro do paraibano George.

Quem também vai re-
presentar a Paraíba na etapa, 
em Saquarema – RJ, é  Rena-
to Andrew, ouro nos Jogos 
Pan-Americanos Júnior, dis-
putados na Colômbia, ano 
passado, onde fez dupla com 
o irmão gêmeo Rafael An-
drew. Os dois nasceram em 
Belém, mas estão radicados 
na Paraíba há anos. O parcei-
ro atual de Renato é o parai-
bano Vitor Felipe.

“Ano passado fizemos 
uma grande temporada, con-
seguimos três ouros no cir-
cuito nacional, um vice no 
mundial adulto. Iniciamos 
muito bem essa parceria, va-
mos dar nosso melhor para 
iniciarmos uma temporada 
vitoriosa já na primeira eta-
pa desta competição”, co-
mentou Renato.

O Circuito Brasileiro de 
Vôlei anunciou novas mu-
danças para a modalidade na 
praia, que passam a valer já 
partir da edição deste ano. 
O torneio será dividido em 

duas competições por eta-
pa. O aberto, que reúne as 
duplas entre o 8º e o 14º lu-
gar no ranking, além de dois 
convidados e oito parcerias 
classificadas pelo qualifying. 
O Top 8 será disputado pelas 
sete duplas mais bem ran-
queadas, além de um convi-
dado especial: o campeão do 
aberto anterior. 

Nesta 1ª etapa do circuito 
nacional, a Paraíba será repre-
sentada por sete duplas. No 
masculino George Wanderley 
ao lado de André Stein; Vi-
tor Felipe e Renato Andrew; 
Harley-DF e Leo Vieira; Rafael 
Andrew e Averaldo; Bruno de 
Paula-AM e Pedro. As duplas 
femininas que irão represen-
tar o estado, serão Andressa 
Ramalho e Vitória Rodrigues
-RJ; Tatiana Damásio e Andre-
zza de Paula-AM. Os atletas 
nascidos em outros estados 
treinam na Paraíba há mais de 
cinco anos.

Expectativas
A força do vôlei de praia 

no estado se consolidou com 
grandes conquistas nacio-
nais e internacionais na tem-
porada passada. Para con-
tinuar sendo um celeiro de 
grandes nomes de destaques 
na modalidade, os atletas 
que representam a Paraíba 
projetam uma temporada, 

marcada por conquistas ex-
pressivas, em 2022.

Foi formando dupla com 
André Stein-ES que o atleta, 
George Wanderley, terminou 
em segundo lugar no circuito 
nacional, em 2021. Treinan-
do no CT Cangaço desde o 
início do ano, ele já tem os 
planos bem traçados em se 
tratando de conquistas nesta 
temporada – chegar a o topo 
nas disputas das principais 
competições.

“Toda nossa  equipe 
representa bem o vôlei de 
praia da Paraíba, eu e André 
somos a melhor dupla brasi-
leira no ranking mundial. É 
muito gratificante saber que 
todo o nosso trabalho tem 
sido refletido nas arenas. In-
dependentemente da situa-
ção, o trabalho em conjunto 
dos atletas com a equipe faz 
todo mundo crescer. O nosso 
foco na temporada é de trei-
nar, se dedicar ao máximo 
para conquistar os objetivos 
e continuar representando 
bem o vôlei paraibano e bra-
sileiro, em todas as competi-
ções”, comentou George.

Já Renato Andrew quer 
fazer de 2022 uma tempora-
da marcante. Ao lado de Vi-
tor Felipe, ele ocupa a 3ª co-
locação no ranking de duplas 
da Confederação Brasileira 
de Voleibol e garante que é 

na Paraíba que está locali-
zado a melhor estrutura de 
vôlei de praia, no Brasil.

“A gente treina sem se 
preocupar com adversidades. 
Buscando sempre estarmos 
no topo dos melhores atletas. 
Tenho muito orgulho de estar 
representando a Paraíba e o 
Brasil nas diversas competi-
ções pelo mundo. A Federa-
ção oferece a melhor estru-
tura de vôlei de praia do país 
para nos tornamos atletas de 
ponta e estarmos disputando 
as principais competições da 
modalidade”, afirmou.

Todos os trabalhos e re-
sultados conquistados são 
comemorados pelo presi-
dente Carlos Fernandes. Se-
gundo ele, tudo é fruto de 
dedicação e trabalho volta-
dos para o desenvolvimento 
do vôlei de praia na Paraíba.

“Tenho uma grande pai-
xão pelo vôlei. Já fui atle-
ta e arbitro.  Hoje, estando 
presidente da FBPV tenho 
um agradecimento imenso 
a todo corpo da equipe que 
trabalha para engrandecer o 
vôlei e formação de grandes 
atletas na Paraíba. Dentro de 
nossas limitações, fornece-
mos uma estrutura com as 
condições para que nossos 
atletas despontem entre os 
melhores do país e do mun-
do”, finalizou.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Na Praia do Cabo 
Branco, várias duplas 
treinam visando as 
disputas do circuito 
nacional, a partir do 
próximo mês

O capixaba André Stein vem treinando diariamente com o seu parceiro, o paraibano George Wanderley, no CT Cangaço, assim como o paraense Renato Andrews e outros atletas, sob o olhar atento do presidente da FPV, Carlos Fernandes

Fotos: Evandro Pereira



Jogo está programado para o próximo sábado, em Belo Horizonte; equipe intensifica treinamentos em Brasília

Unifacisa terá o Minas como
adversário na Copa Super 8
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Após vencer o Cerrado 
no último jogo pela primeira 
fase da NBB, na noite da úl-
tima terça-feira, o Basquete 
Unifacisa se prepara para 
disputar a primeira partida 
pela Copa Super 8. O adver-
sário é o Minas Tênis Clube, 
terceiro lugar na tabela das 
oito melhores equipes que 
disputarão vaga direta para 
a Champions League Améri-
cas da próxima temporada. 
A partida contra o time mi-
neiro acontece no próximo 
sábado, 15, às 20h, na Arena 
Minas Tênis Clube, em Belo 
Horizonte. 

A equipe paraibana se-
gue treinando em Brasília de 
onde só viaja amanhã para 
a capital mineira. “Temos 
uma partida importante, o 
Minas foi o terceiro colocado 
no primeiro turno”, destaca 
Eduardo Schafer, gerente do 
time, que disse estar inten-
sificando os treinamentos. 
“Folgamos na quarta, 12, e 
retornamos com os treinos 
na academia e na quadra”. A 
última disputa entre o Bas-
quete Unifacisa e o Minas 
Tênis Clube aconteceu em 
21 de dezembro com vitória 
acirrada do time mineiro por 
71 a 68. 

Copa Super 8
Irão disputar o torneio 

os oito primeiros colocados 
do 1º turno do Novo Basque-
te Brasil (NBB). Franca, Fla-
mengo, Minas Tênis Clube, 
São Paulo, Bauru, Unifacisa, 
Paulistano e Caxias do Sul 
disputarão vaga única para 
a Champions League Améri-
cas. As partidas serão dispu-
tadas em formato mata-mata 
com sete eliminatórias (qua-
tro de quartas de final, duas 
semifinais e uma final), com 
os confrontos acontecendo 
entre primeiros e últimos co-
locados gradativamente: 1º x 
8º, 2º x 7º, 3º x 6º, 4º x 5º.

Após o término da Copa 
Super 8, serão retomadas, no 
próximo dia 26, as disputas 
da segunda etapa da NBB

Última vitória
O Basquete Unifacisa 

venceu o Cerrado pelo placar 
de 88 a 74, a partida aconte-
ceu no Ginásio da Asceb, na 
noite da última terça-feira, 
11, em Brasília. O resultado 
positivo colocou a equipe pa-
raibana na sexta posição da 
tabela da Copa Super 8, com 
um aproveitamento de nove 
vitórias em 16 jogos. 

Os destaques da dis-
puta foram David Cubillan, 
cestinha da partida com 33 
pontos, cinco rebotes, cinco 
assistências e 36 de eficiên-
cia. Gerson, com 12 pontos 
e sete rebotes. Antônio, com 
10 pontos e seis rebotes e 
Trevor Gaskins, que marcou 
12 pontos e quatro rebotes.

Na última terça-feira, 
o Basquete Unifacisa 
derrotou o Cerrado 

pelo placar de 88 a 74, 
confirmando assim a 

sua classificação para a 
Copa Super 8

Lance do jogo contra o Cerrado, 
na última terça-feira, quando a 
Unifacisa conquistou mais uma 
vitória na Liga Nacional de Basquete

Governo investiga a
violação de Djokovic
Agência Estado

A primeira-ministra 
da Sérvia, Ana Brnabic, afir-
mou ontem que Novak Djo-
kovic, atual número 1 do 
mundo, será investigado 
pelo governo sérvio por 
violar as regras de isola-
mento após testar positi-
vo para a Covid-19 em de-
zembro do ano passado. 
O tenista testou positivo 
em 16 de dezembro e no 
dia seguinte apareceu sem 
máscara no lançamento de 
um selo com sua imagem 
em um evento em Belgrado.

"Ninguém pode violar 
as regras de isolamento, 
pois coloca em risco a saú-
de de outras pessoas. Isso 
constitui uma 'violação gra-
ve'", disse Brnabic, em uma 
entrevista ao canal de TV 
britânico BBC. "As leis se 
aplicam igualmente a to-
dos", completou a política.

Djokovic, envolvido 
em uma polêmica por as-
sumir posições antivacina-
ção contra a Covid-19 e à 
espera de uma autorização 
definitiva para participar 
do Aberto da Austrália, em 
Melbourne, a partir da pró-
xima segunda-feira, já ad-
mitiu ter dado uma entre-
vista presencial, ignorando 
o período obrigatório de 14 

dias de quarentena, em de-
zembro, em Belgrado, por 
se tratar de um compro-
misso assumido há muito 
tempo.

"Se uma pessoa está 
positiva, tem de se isolar. 
Não sei quando (Djokovic) 
recebeu os resultados (do 
teste PCR) e quando os viu. 
Trata-se de uma questão a 
qual só Novak pode respon-
der", disse Brnabic, frisan-
do estar contra a decisão do 
tenista de não se vacinar.

"Existem alguns pa-
drões que precisam ser 
cumpridos. Neste caso, me 
parece que, se ele estava 
ciente disso, é uma clara 
violação das regras. E quais 
são as sanções, é isso que 
as instituições relevantes 
terão que investigar", com-
pletou a primeira-ministra 
sérvia.

Djokovic, após uma 
primeira decisão judicial 
favorável para sua libera-
ção do centro de confina-
mento em Melbourne, já 
está treinando, mas pode 
enfrentar nova decisão de 
cancelamento do visto e 
eventual deportação por 
parte de Alex Hawke, minis-
tro australiano para a Imi-
gração, Cidadania, Serviços 
de Fronteiras e Assuntos 
Multiculturais.

Novak Djokovic ainda não está garantido no Grand Slam da Austrália

Foto: Reprodução/InstagramFutebol americano

Convocação de jogadores
não surpreende Espectros

‘

O anúncio da convo-
cação de 11 atletas do 
João Pessoa Espectros 
para compor a Seleção 
Brasi leira  de Futebol 
Americano, o ‘Brasil On-
ças’, foi recebido com en-
tusiasmo. A disputa, pre-
vista para março em São 
Paulo, será contra o Eu-
rope Warriors, seleção 
formada pelos melhores 
jogadores da Europa. A 
última convocação da 
equipe brasileira aconte-
ceu em 2017 quando oito 
atletas do time paraiba-
no defenderam o Brasil 
em amistoso contra a 
Argentina.

“Toda convocação da 
seleção é cercada de mui-
ta expectativa. Estamos 
vindo de um longo tem-
po sem jogos, mas ainda 
somos o atual campeão 
brasileiro. Era de se espe-
rar muitos convocados’, 
comemorou Felipe Jar-
dim, assessor de impren-
sa, que já jogou e também 
já treinou o clube. 

Na lista de convocados 
do João Pessoa Espectros 
estão: Lenin Caldeira, Vitor 
Ramalho, Jonatha Barbo-
sa, Bruno Sherman, Túlio 
Albuquerque, Igor Triguei-
ro, além dos atletas Diego 
Aranha, Flávio Gouveia, Ed-
valdo Rosas, Dhiego Taylor 
e Heron Azevedo, também 
chamados para defender a 
seleção brasileira em 2017. 
A notícia animou o time 

que retornou às atividades 
no final do ano passado, 
após quase dois anos do 
título de 2019. “A comis-
são técnica acompanhou o 
processo de vacinação dos 
atletas e planejou o retor-
no gradual das atividades”, 
pontuou Felipe. Ao todo 49 
jogadores de futebol ame-
ricano foram selecionados 
para defender o país contra 
o Europe Warriors, desses 
apenas 17 estiveram no 
‘Brasil Onças’ de 2017.

A  c o nvo c a ç ã o  d o s 
a t l e t a s  d o  E s p e c t r o s 

não interfere nos jogos 
do Campeonato Brasilei-
ro, previstos para iniciar 
em junho. “Esse é o nos-
so foco, defender o título 
de Campeão Brasileiro da 
Liga BFA (Brasil Futebol 
Americano)”. Além de me-
lhor do Brasil em 2015 e 
2019, o João Pessoa Espec-
tros é Decacampeão Nor-
destino, com a última con-
quista também em 2019. 
Por conta da pandemia em 
2020 e 2021 não houve 
competição oficial de Fu-
tebol Americano no país. 

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Lenin Caldeira, que joga na linha ofensiva do João Pessoa Espectros,
é um dos jogadores paraibanos convocados para a seleção brasileira

Foto: Divulgação/Espectros



Clube encerrou o ano de 2021 na 20a colocação na Timemania, enquanto o Botafogo-PB ficou na 39a posição

A performance do Tre-
ze durante a Timemania, em 
2021, deixou o clube na 20ª 
colocação geral entre os 80 
times participantes do pro-
grama do Governo Federal. 
Com isso, o clube arrecadou 
mais de R$ 1 milhão. Estes 
recursos não são repassados 
diretamente para os clubes e 
estão sendo utilizados para 
saldar as dívidas junto ao 
FGTS, Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, Receita 
Federal e INSS.

O Galo também conse-
guiu se manter no grupo 2 
dos melhores 40 times em 
números de apostas. Desde o 
início do programa, em 2008, 
o Treze vem se consolidan-
do como o clube paraibano 
com a melhor performance 
em número de apostas. Em 
2021, a receita gerou uma 
média de receita de R$ 120 
mil. Mas apesar do dado, 
todo o valor  que cabe ao clu-
be encontra-se bloqueado 
pela justiça e será destinado 
para o pagamento das dívi-
das referentes às ações tra-
balhistas. O clube trabalha 
nos bastidores, junto a sua 
bancada de advogados, para 
tentar reverter a situação.

“A maior fonte de receita 
do clube vem dos recursos 
do programa Timemania. 
No entanto, esses recursos 
estão bloqueados por conta 
de pagamentos das dívidas 
trabalhistas do clube. O nos-
so departamento vem traba-
lhando no sentido de rever-
ter essa situação para que 
possamos ter um alívio nos 
pagamentos das despesas e 
dos credores que acredita-

ram nas promessas da dire-
toria”, disse Olavo Rodrigues, 
presidente do Treze.

O Botafogo foi o segundo 
time paraibano na lista dos 
80 clubes ranqueados. O Belo 
alcançou a posição 39, conse-
guindo arrecadar R$ 714. 568 
mil.  O alvinegro  se manteve 
no grupo 2 dos melhores 40 
times e recebeu em 2021 cer-
ca de R$ 580 mil. A diretoria 
comemorou a permanência, 
mas atribuiu o fato às recentes 
crises financeiras refletida nas 
apostas, em função do período 
enfrentado com a pandemia.

“Nas nossas redes so-
ciais sempre incentivamos 
o torcedor botafoguense 
para que eles apostem em 
nosso clube, pois sabemos 
a importância do programa 
e a receita que ele gera para 
nosso clube. A Timemania, 
tem injetado em nossos co-
fres uma média mensal de R$ 
60 mil em nossos cofres, um 
valor que seria maior se não 
fosse a crise financeira que 
afetou a todos, nesse período 
de pandemia”, comentou Rai-
mundo Nobrega, membro do 
conselho deliberativo.

Como forma de incenti-
vo no crescimento das apos-
tas, o clube já vem trabalhan-
do o modelo de gratuidade 
nas entradas nos jogos amis-
tosos preparativos de pré-
temporada. Para isso, o al-
vinegro da estrela vermelha 
estabeleceu que o torcedor 
apresente dois comprovan-
tes de apostas do clube no 
programa Timemania. O clu-
be ainda espera a aprovação 
da proposta de lei do sena-
dor Vezeniano Vital MDB – 
PM, que prevê a definição de 
um novo critério de repasse 
dos recursos.

Treze arrecada mais de R$ 1 mi, 
mas a receita segue bloqueada

Foto: Divulgação/Treze
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Treinamentos

Jogadores do Belo estão em boas condições físicas
O Botafogo retorna hoje 

aos treinos, intensificando a 
parte física e também a táti-
ca, já que o time corre con-
tra o relógio para colocar os 
jogadores em ritmo de jogo, 
antes da estreia na Copa do 
Nordeste, no próximo dia 
26, contra o Sergipe, no Al-
meidão, em João Pessoa. O 
time fará amistoso no do-

mingo, contra o Santa Cruz, 
em Recife. Apesar do Belo 
ter começado a pré-tempo-
rada um pouco mais tarde 
do que nos anos anteriores, 
o preparador físico do clube, 
Carlos Eduardo Maus, acre-
dita que o elenco chegará 
em boas condições já no iní-
cio das competições.

“Este ano, o clube co-

meçou o trabalho um pouco 
mais tarde e isso tornou o 
tempo muito curto de pre-
paração, mas acredito que 
a equipe vai chegar bem nas 
disputas, porque no ano pas-
sado, nós assumimos o elen-
co após a pré-temporada e 
não foi possível iniciar um 
trabalho e sim dar sequên-
cia ao que já tinha sido feito. 

Este ano, graças a Deus, va-
mos poder dar continuidade 
ao trabalho do ano passado”, 
disse o fisicultor.

Segundo Carlos Eduar-
do, pelo curto tempo de 
preparação, os treinos físi-
cos estão sendo feitos, em 
grande parte com bola, para 
que os jogadores ganhem 
condicionamento, e ao mes-
mo tempo, já estejam em 
contato com a bola. Cinco 
jogadores estão treinando a 
parte e só devem conseguir 
o nível físico dos demais, em 
alguns dias.

“Nós temos o zagueiro 
Luiz Eduardo, que chegou 
com um nível de condicio-
namento físico abaixo dos 
outros jogadores, o Nad-
son, que sentiu os treinos 
puxados e estamos fazendo 
um treino mais controlado 
para evitar lesões, o volan-
te Everton Heleno, que está 
com bolhas nos pés, foi afas-
tado dos treinos com bola 
e está fazendo musculação 
e bicicleta para não ficar 
abaixo dos demais jogado-
res. Os casos mais sérios são 
do lateral Lucas Gabriel e do 
atacante Rafael Barros, am-
bos estão se recuperando 

de cirurgias no joelho. Es-
tes atletas ainda vão levar, 
pelo menos, um mês para 
estarem prontos para jogar”, 
acrescentou.

O preparador físico 
considera muito bom o ní-
vel de intensidade dos joga-
dores e acha que chegarão 
muito bem nas competições. 
Os atletas da base, que estão 
disputando a Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior pelo 
Lagarto de Sergipe, estão 
sendo monitorados e não 
devem ser problema, caso 
sejam convocados para o 
time principal.

“Esses atletas fizeram 
um trabalho com o profes-
sor Gleidson e nós estamos 
acompanhando o desempe-
nho deles na competição. Te-
nho certeza que os que forem 
escolhidos pela comissão 
técnica para integrar o time 
principal vão chegar já bem 
condicionados. A carga de 
trabalho no profissional é um 
pouco diferente da utiliza-
da com os garotos, mas isso 
nós vamos conversar melhor 
como Gleidson, para definir 
então se eles terão de treinar 
a parte, ou já com o restante 
do grupo”, concluiu.

Botafogo fará a sua 
estreia na Copa do 

Nordeste contra o Sergipe

Dia 26
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Maior parte dos treinos físicos 
estão sendo feitos com bola 
para que os jogadores possam 
ganhar mais condicionamento

O clube fez diversas campanhas durante o ano passado e foi recompensado pelo grande apoio da torcida nas apostas da Timemania, ficando numa excelente posição



703 — Jito, imperador japonês
1825 — Frei Caneca, religioso e político brasileiro
1930 — João Batista Milanez, 
arcebispo e jornalista (PB)
1993 — Camargo Guarnieri, 
maestro e compositor clássico brasileiro
2020 — Hermes de Oliveira Filho, 
músico e político (PB)
2021 — Eusébio Oscar Scheid, cardeal brasileiro
2021 — Vanduí Leandro de Oliveira, 
médico urologista (PB)
2021 — Maguito Vilela, advogado e político brasileiro

Mortes na História

Obituário

Paulo Henrique Matias
10/1/2022 – Aos 28 anos, em Petrolina de 
Goiás (GO), vítima de descarga elétrica. Era 
vereador da cidade pelo Cidadania. Morreu 
após receber um choque elétrico quando 
estava arrumando uma goteira no telhado 
da casa devido à chuva e acabou encostan-
do em um fio de energia elétrica.

Foto: TV Anhanguera

Vilani de Sousa e Ane Vitória
11/1/2022 – Aos 32 anos e aos 9 
anos, em Tatuí, interior de São Paulo, 
em acidente de trânsito. Mãe e filha 
paraibanas, naturais da cidade de San-
ta Terezinha (PB), estavam morando 
em São Paulo há algum tempo. Elas 
estavam em um carro de transporte por aplicativo quando o 
motorista perdeu o controle, colidiu na traseira de uma carreta 
que tombou em cima do veículo. O motorista também morreu.

Foto: Notícia Paraíba

Aforismo
“É necessário, cada vez mais, 

conscientizarmo-nos de 
que a morte não extingue a 
vida e de que nossa conduta 
impacta a saúde espiritual, 
política e social dos povos.”(Paiva Netto)
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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.

Ramilsson Nóbrega dos Santos
11/1/2022 – Aos 38 anos, em Campina 
Grande (PB), assassinado. Serralheiro 
foi morto a tiros quando trabalhava 
fazendo o conserto de um portão. Dois 
homens efetuaram os disparos. A Polí-
cia Civil segue investigando o caso.

Foto: Reprodução

João Pedro
11/1/2022 – Aos 17 anos, em Teresina (PI). 
Atleta morreu durante um treino da equipe 
de base do Flamengo (PI). O jogador fazia 
testes para entrar nas categorias de base do 
clube e relatou aos colegas um desconforto 
ao executar os exercícios. Ele teve um mal 
súbito, recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

Foto: Redes Sociais
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Mesmo não sendo regra legal, Conselho Regional de Medicina da Paraíba entende que ato é uma medida ética e moral

Notícia de óbito deve ser dada 
pessoalmente pelo médico

Por mais que esteja presente na 
rotina dos profissionais de saúde, a 
morte é um fato que gera uma situa-
ção delicada e a forma como abordar 
o tema para os familiares vai muito 
além da sensibilidade do interlo-
cutor, mas gira em torno da ética 
social. Notícias do óbito não devem 
ser dada, por exemplo, por meio de 
mensagens em WhatsApp.

“As mensagens de texto são frias, 
não transmitem o sentimento que 
devemos passar, sobretudo no óbito. 
Elas devem ser evitadas. Obviamen-
te, podem ser adotadas se existir 
uma dificuldade de comunicação, 
uma necessidade de aproximação, 

mas para avisar o familiar para que 
ele compareça à unidade de saúde, 
e não para comunicar um óbito”, ex-
plica o pediatra Bruno Leandro de 
Souza, coordenador de Comunicação 
do Conselho Regional de Medicina da 
Paraíba (CRM-PB).

Segundo ele, isso não é uma 
regra legal, mas um entendimen-
to ético e moral. “Para fazer com 
que as pessoas demonstrem sua 
sensibilidade, e se permitam ser 
questionadas em um momento tão 
delicado, como a morte de um fami-
liar”, completa.

Ele fala que a forma correta de 
comunicar a perda de um parente 
tem a ver com ética, não só médica, 

mas no sentido mais amplo da pala-
vra, a ética social. Em caso de morte, 
o acolhimento inicial geralmente é 
feito pela equipe de serviço social, 
mas idealmente o óbito é comuni-
cado pelo médico.

“O médico deve sempre comu-
nicar pessoalmente ao responsável 
legal, de uma forma bem empática, 
utilizando um tom de voz de confor-
to, esclarecendo todas as dúvidas 
sobre a possibilidade de tratamento, 
sobre o que foi realizado, e escutan-
do o familiar. Inclusive se colocando 
à disposição do familiar para escla-
recimentos futuros”.

Segundo ele, nos últimos anos 
as ciências da saúde têm se aproxi-
mado cada vez mais da questão da 
humanização, que é um importante 
elemento para fazer com que todos 
os profissionais que estão atuando 
tecnicamente no tratamento de um 
paciente, tenham uma palavra forte 
em qualquer momento, sobretudo 
na hora da perda e do luto.

Bruno Leandro explica que é 
preciso colocar em prática a empatia, 
se colocar no lugar do outro quando 
se deparar com uma notícia triste, 
muitas vezes inesperada, ou até já 
esperada, mas independentemente 
da expectativa ou não do familiar, é 
sempre uma notícia difícil.

O pediatra, que também é pro-
fessor, declara ainda que essa hu-
manização tem evoluído no campo 
da medicina e já é comum nos cur-
sos médicos o treinamento sobre 
notícias difíceis, não apenas sobre 
morte, mas sobre diagnósticos e em 
situações em que há uma impos-
sibilidade de cura ou tratamento 
complexo.

“Quando temos a empatia, 
olhamos nos olhos dos familiares 
e esclarecemos todas as dúvidas, 
a possibilidade de ter um luto com 
mais aceitação, e menos ira – o que 
é normal nas fases do luto; ela é 
bem maior”.

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Breves & Curtas
# Homem é encontrado morto em pé
Imagens de um homem encontrado morto em pé e encostado em 
um veículo em Santos, no litoral de São Paulo, viralizaram nas re-
des sociais no último dia 7. A cena assustou moradores e pessoas 
que passavam pela rua no Bairro Vila Mathias. O homem ainda 
não foi identificado e a causa da morte ainda é investigada. Nas 
imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver o homem em 
pé, já sem vida, encostado na lateral do carro. Os moradores que 
passavam pelo local acionaram a Polícia Militar.

# Leopardo-das-neves morre com covid-19
Um leopardo-das-neves morreu após contrair covid-19 no Miller 
Park Zoo, em Bloomington, Illinois, nos Estados Unidos. Rilu, com 
11 anos, teve pneumonia induzida por covid-19 antes de morrer, 
de acordo com um post na conta verificada do Instagram do Mil-
ler Park Zoo, onde chegou em 2011, vindo do Oklahoma City Zoo.

# Brasileiro cai e morre em lago congelado
O brasileiro André Cassiano Rubert, de 20 anos, morreu afogado 
após a canoa em que estava com mais três amigos virar no lago 
Winnipesaukee, em New Hampshire, nos Estados Unidos. O lago, 
conhecido por seu congelamento, estava parcialmente navegável, 
mas com a temperatura da água na casa dos 3° C.

# Influencer faz dancinha ao lado da mãe hospitalizada
A influencer Stephanie Mecco gerou polêmica nas redes sociais 
após celebrar engajamento de um vídeo em que ela aparece fa-
zendo dancinha ao lado da mãe hospitalizada. A mãe da influen-
cer morreu no dia seguinte à gravação do TikTok. No stories do 
Instagram, Stephanie  postou um print da conta do Tiktok agra-
decendo à mãe pela repercussão. “Obrigada mãe, nosso último 
vídeo juntas está batendo quase sete milhões de visualizações, 
mais de 600 mil curtidas. Esse foi sem dúvidas o seu presente 
para realizar nosso sonho”, escreveu Stephanie.

# Atleta morre em prova de ironman
Uma fatalidade aconteceu durante a prova Ironman 70.3 que 
aconteceu no último dia 9, em Pucón, no Chile. Durante a parte da 
natação, um competidor de 38 anos morreu no Lago Villarrica. 
O atleta tinha experiências anteriores em provas de triatlon e ele 
teria sofrido um infarto. Os organizadores do evento esportivo 
confirmaram que o atleta recebeu atendimento médico imediato 
após ter sido retirado da água e foi levado para um hospital próxi-
mo, onde continuou a receber tratamento, sem sucesso.

t
Comunicar a morte de 
um paciente que estava 
internado em um hospital 
não deve ser feito por 
meios virtuais, como pelo 
WhatsApp, por exemplo

u
Pediatra Bruno Leandro de Souza, coordenador de 

Comunicação do Conselho Regional de Medicina da Paraíba

Situação chegou às vias judiciais em SP
Um caso de óbito que chegou ao conhe-

cimento dos parentes da vítima por meio de 
WhatsApp alcançou as vias judiciais no final do 
ano passado. A 4ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve 
a sentença que condenou solidariamente um 
médico, o Hospital Regional de Franca e o con-
vênio São Francisco Sistemas de Saúde devido à 
maneira desrespeitosa de comunicarem a morte 
de uma paciente que havia se submetido a uma 
cirurgia bariátrica. A Justiça determinou que os 
condenados deveriam indenizar em R$ 5 mil, a 
título de dano moral, o marido e o filho menor 
de idade da mulher falecida.

Registros do acórdão apontam que a “mera 
troca de mensagens sobre o estado da paciente 

não autoriza que a notícia sobre a morte ocorra 
da mesma forma, já que se trata de assunto ex-
tremamente delicado, que deve ser tratado com 
mais cuidado e zelo pelos réus. Está configurado 
o dano moral diante da angústia e desgosto 
suportados pelos autores, que foi ampliado em 
decorrência da falta de sensibilidade do médico 
na comunicação do óbito”.

Na petição inicial, o viúvo e o filho da pa-
ciente ainda apontaram suposto erro médico, que 
resultaria na fixação de outra indenização por 
dano moral, além da imposição de pagamento de 
pensão mensal ao filho da paciente. Porém, essa 
ação foi descartada, uma vez que “a perícia não 
constatou nexo de causalidade entre a conduta 
do requerido e o óbito da paciente”.

Quando temos empatia, 
olhamos nos olhos dos 

familiares e esclarecemos 
todas as dúvidas, a 

possibilidade de um luto com 
mais aceitação é maior 

Foto: Roberto Guedes

Foto: Arquivo Pessoal
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Fatura bilionária das ações para gerenciar a crise ficou para o consumidor, que pagou conta de luz cara, pressionando a inflação

TCU: Governo foi ‘negligente’ 
para enfrentar crise hídrica

Em um esforço para não 
tomar decisões impopulares 
em 2021, o governo tentou a 
todo custo evitar determinar 
um racionamento de ener0gia, 
como aconteceu em 2001, ne-
gligenciando impactos tarifá-
rios de medidas adotadas de 
forma açodada, segundo con-
clusão do Tribunal de Contas da 
União (TCU). A fatura bilionária 
das ações para gerenciar a crise 
hídrica ficou para os consumi-
dores, que pagaram uma conta 
de luz ainda mais cara, o que 
pressionou os índices de in-
flação.

A análise do TCU consta 
em relatório técnico enviado 
aos órgãos do setor elétrico 
com uma série de determina-
ções para o Ministério de Minas 
e Energia (MME). O documento 
faz parte de um processo que 
acompanha a atuação do go-
verno e foi instaurado diante do 
cenário de escassez de chuvas 
e do risco de desabastecimento 
de energia em 2021.

O objetivo era analisar a 
eficiência e suficiência das ações 
adotadas para enfrentamento 
da crise e as causas que levaram 
à situação de risco para manter 
o atendimento à população.

No documento, os técnicos 
apontaram que houve uma sé-
rie de falh as no planejamento 
das ações que tiveram foco em 
ampliar a oferta de energia. As 
medidas incluíram o uso de ter-
melétricas, até mesmo as mais 
caras e sem contrato, além da 
importação de energia da Ar-
gentina e do Uruguai. Também 
foi realizado um leilão emer-
gencial para contratação de usi-
nas para operar de 2022 a 2025 
e que custou R$ 39 bilhões aos 
consumidores. Para a corte de 
Contas, o certame foi planejado 
para ser realizado em tempo 
muito curto e sem estimativa de 

gastos, incorrendo em diversos 
riscos ao seu sucesso.

“Como as medidas foram 
implementadas com urgência, 
a análise do impacto tarifário 
foi negligenciada, frente ao 
risco iminente. Nesse sentido, 
caso houvesse um planejamen-
to estruturado, que proporcio-
nasse, de forma antecipada, a 
preparação para a adoção das 
medidas no enfrentamento da 
crise, seria possível estimar os 
impactos de cada medida, para 
que fossem adotadas as mais 
eficientes e da melhor maneira”, 
diz o relatório.

Ao fazer duras críticas 
à gestão da crise, os técnicos 
afirmaram que as medidas to-
madas pelas entidades e órgãos 
relacionados ao setor elétrico 
“não foram organizadas ante-
cipadamente, de forma trans-
parente e previsíveis”.

O TCU também apontou 
o fato de que o governo não 
tem um plano estratégico para 
o enfrentamento da escassez 
hídrica nos reservatórios. “Ve-
rificou-se que não há um plano 
estratégico de contingência 
para situações críticas, resul-
tando em medidas tomadas de 
maneira açodada e com pouca 
previsibilidade.”

Economia de energia
O órgão fiscalizador ava-

liou ainda que não houve a de-
vida atenção para medidas vol-
tadas para redução da demanda. 
Foi apenas em agosto que o go-
verno anunciou programas de 
redução voluntária de consumo, 
tanto para as indústrias quanto 
para a população em geral.

A promessa foi o pagamen-
to de um bônus, com recursos 
dos próprios consumidores, para 
as famílias que economizassem 
energia. Segundo as distribuido-
ras, o programa deve custar R$ 
1,62 bilhão. Mesmo reconhecen-
do a importância da ação, o órgão 
fiscalizador apontou problemas. 

Em 2022

49% dos trabalhadores 
querem novo emprego

O futuro do trabalho 
é agora, se mostra flexível 
e a favor do bem-estar in-
tegral, o que tem feito as 
pessoas visarem oportu-
nidades de trabalho que 
se alinham a esse perfil. 
Pesquisa da empresa de 
recrutamento Robert Half 
mostra que 49% dos pro-
fissionais com mais de 25 
anos de idade pretendem 
buscar um novo empre-
go em 2022. Destes, 61% 
querem trocar de compa-
nhia, mas ficar na mesma 
área; 39% desejam uma 
mudança de carreira, em 
novo segmento ou profis-
são.

Esses dados fazem 
parte da 18ª edição do Ín-
dice de Confiança Robert 
Half, que entrevistou em 
novembro 1.161 profis-
sionais, igualmente divi-

didos entre recrutadores, 
empregados e desempre-
gados. Segundo o levanta-
mento, a confiança atual 
na economia e no mercado 
de trabalho dos profissio-
nais qualificados registrou 
queda em relação ao tri-
mestre anterior e ficou em 
37,1 pontos. A perspectiva 
futura, para daqui a seis 
meses, também sofreu de-
clínio e com 46,9 pontos 
está em patamar pessi-
mista.

Quando perguntados 
sobre a motivação para 
ter novas oportunidades, 
remuneração maior foi in-
dicado por 37% dos que 
querem mudar de em-
presa e por 31% dos que 
planejam trocar de área. 
Outras razões incluem o 
desejo de inovar ou apren-
der algo novo (19%), a 
busca por realização pes-
soal (17%) e a expectativa 
de uma melhor qualidade 

de vida (12%).
Embora o salário seja 

um grande motivador, di-
versas mudanças ocorre-
ram no mercado em virtu-
de da pandemia, relações 
de trabalho foram altera-
das e habilidades compor-
tamentais foram inseridas 
ou reforçadas. Assim, os 
profissionais devem se 
preparar melhor para as 
tendências e exigências 
que 2022 trará.

“O principal conselho 
é: invista em qualificação. 
É extremamente impor-
tante se manter atento às 
demandas específicas do 
segmento em que o profis-
sional atua e buscar sem-
pre atualização em relação 
às tendências, conheci-
mentos e certificações 
exigidas”, disse Fernando 
Mantovani, diretor-ge-
ral da Robert Half para a 
América do Sul, ao Jornal 
O Estado de S. Paulo.

Ludimila Honorato
Agência Estado

Competências mais demandadas
Além da demanda de um segun-

do idioma, especialmente o inglês, 
para qualquer segmento ou nível, o 
especialista destaca o conjunto de 
competências comportamentais, as 
soft skills, que ganharam ainda mais 
destaque nos últimos dois anos. “Co-
municação, adaptabilidade, flexibili-
dade, perfil analítico, senso de dono 
(visão do negócio), comprometimento 
e humildade são aspectos compor-
tamentais bastante exigidos pelas 
empresas.” Outros aspectos envolvem 
perfil para liderança e habilidade para 
trabalhar em equipe.

Mantovani considera prematuro 
afirmar que esse desejo de mudança 
dos profissionais esteja pautado num 
esforço insuficiente das empresas 
para reter os funcionários. Segundo 
ele, “as pessoas ainda não sabem 
exatamente o que esperar do futuro” 
e, paralelamente a isso, diz perceber 
um “movimento de contratações que, 

em função da crise, ficaram reprimidas 
durante um tempo e que hoje pode 
levar a reações mais contundentes”.

“De modo geral, a principal orien-
tação é que as empresas ouçam seus 
colaboradores para buscar pontos 
de evolução. Com eles, em sinergia 
com a estratégia e os recursos que a 
empresa possui, pode-se traçar um 
plano de ação efetivo para cada orga-
nização”, diz. Nesse sentido, se há um 
desejo de transição interna, a compa-
nhia pode apoiar o colaborador.

“A empresa pode avaliar a perfor-
mance do profissional e os resultados 
proporcionados até então. Se a em-
presa contar com recursos, ela deve 
trabalhar no desenvolvimento de seu 
time de colaboradores, até por uma 
estratégia de retenção de talentos”, 
orienta o especialista. O apoio à tran-
sição se dá, então, pela promoção de 
treinamentos para que os funcionários 
possam exercer uma nova função.”

A segunda edição da 
pesquisa Músicos/as & 
Pandemia, realizada pela 
União Brasileira de Com-
positores (UBC) em par-
ceria com o cRio, labora-
tório de ideias da Escola 
Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM), 
mostra que 89% dos 
músicos tiveram perdas 
em função da pandemia 
da Covid-19, em 2021, e 
50% dos trabalhadores 
do setor perderam toda 
a sua renda. O cenário si-
nalizado é de crise conti-
nuada.

O levantamento ou-
viu cerca de 611 músicos 
associados ou não à UBC 
e 37 empresas ligadas ao 
setor de eventos de to-
dos os estados do país, 
em dezembro último. 
Entre os artistas, 89% 
afirmaram que passaram 
a ganhar menos dinheiro 
durante a pandemia, alta 
de três pontos percen-
tuais em relação a 2020, 
quando 86% afirmaram 
terem sofrido perdas. “A 
gente percebe exatamen-
te isso, que a pandemia 
continua afetando o se-
tor da música”, disse hoje 
à Agência Brasil a coor-
denadora de Comunica-
ção da UBC, Mila Ventura.

Perfil
A maior parte dos 

profissionais ouvidos 
é formada por homens 
(84%), contra 15% de 
mulheres. Em sua maio-
ria, os entrevistados es-
tão na faixa etária de 31 
a 50 anos (57%), têm 
ensino médio (32%) ou 
superior (27%) e estão 
distribuídos no Rio de 
Janeiro (26%), São Paulo 
(19%), Bahia (11%), Mi-
nas Gerais e Rio Grande 
do Sul (9% cada) e Per-
nambuco (6%). Os de-
mais estados englobam 
outros 19%.

De acordo com a 
UBC, autores, instru-
mentistas, cantores e 
produtores são os pro-
fissionais mais comuns 
da cadeia produtiva. A 
faixa de renda mínima 
que eles disseram ne-
cessitar para se manter 
varia entre R$ 2 mil e R$ 
3 mil por mês, embora 
19% tenham afirmado 
que precisam arrecadar 
mais de R$ 5 mil men-
salmente, para poderem 
sobreviver. Entre todos 
os entrevistados, 46% 
trabalham unicamente 
com a música.

Na música, 
89% tiveram 
perdas com 
a pandemia
Alana Gandra
Agência Brasil

Confiança na economia e no mercado de trabalho dos profissionais qualificados registrou queda em relação ao trimestre anterior

Foto: Evandro Pereira/Arquivo

Marlla Sabino
Agência Estado

Horário de verão
O relatório também cita o extinto horário de 

verão, cujo retorno foi cogitado em meio à crise. 
“A volta do horário brasileiro de verão poderia ter 
sido mais uma medida a ser implementada sob a 
ótica da demanda”, diz o documento.

O relatório aponta que, segundo dados do 
ONS, a mudança no relógio poderia reduzir a 
demanda máxima pela noite, das 18h às 21h, 
apesar de não ter efeito no período da tarde - 
horário em que há pico de demanda. O MME 
refutou a medida, sob argumento de que não 
traria economia de energia significativa.

Considerando toda a análise, os técnicos do 
TCU determinaram ao MME que elabore um plano 
estratégico de contingência para enfrentamento 
de crises hidroenergéticas e elabore estudo para 
identificar e propor soluções para as causas que 
levaram ao risco de desequilíbrio entre demanda 
e oferta de energia. O governo também terá que 
realizar estudos sobre a efetividade das medidas 
e avaliar os resultados do programa de redução 
voluntária voltado para consumidores residen-
ciais, já que os técnicos encontraram erros no 
faturamento.

O relatório sinaliza ainda que o Ministério 
de Minas e Energia deve ter o conhecimento de 
que “a adoção das medidas de enfrentamento à 
crise hidroenergética, bem como a estruturação 
da operação de crédito financeiro de que trata a 
MP 1.078/2021, sem a realização de uma prévia 
análise dos custos e consequentemente dos im-
pactos tarifários, baseada em estudos, evidências 
e análises estruturadas para que as alternativas 
possam ser julgadas de maneira objetiva, contraria 
uma série de dispositivos”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São José, S/N - Centro - Alcantil - 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: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL, DE FORMA PARCELADA, CONFORME AS NECESSIDADES, PARA ATENDER 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL–PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 
26 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 26 de Janeiro de 2022. Refe-
rência: 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 12 de Janeiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada de Medi-
camentos Psicotrópicos da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB. Abertura da sessão pública: 14:00 
horas do dia 26 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 26 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: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 12 de Janeiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos para a Far-
mácia Básica e Hospitalar, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Alcantil –PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022. 
Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 27 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-
-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 12 de Janeiro de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

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 Lacerda, 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.

Republicado por incorreção.
Aguiar-PB, 03 de janeiro de 2022.

Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito Municipal

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.

Republicado por incorreção.
Aguiar-PB, 03 de janeiro de 2022.

Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
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, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Materiais de Limpezas 
e Higiênicos, que tem como objetivo atender as necessidades das secretarias do Município de 
Arara/PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 25 de Janeiro de 2022. Início da fase de 
lances: 08:31 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 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, 12 de Janeiro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
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 
carnes, frango e peixe, destinados as Unidades de Saúde, Merenda Escolar, Creche Municipal e 
demais setores da Administração Municipal. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 25 de 
Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:31 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 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.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Arara - PB, 12 de Janeiro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
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, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS 
(GENÉRICO E SIMILAR) E INJETÁVEIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARA/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. Abertura da sessão 
pública: 08:30 horas do dia 26 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 12 de Janeiro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2021
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO LUIZ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE 

ALTO GRANDE. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP - Valor: R$ 189.769,16. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 12 de janeiro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACÊDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2021
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MOREIRA. LICITANTE DECLARADO 

VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – 
EPP - Valor: R$ 458.295,49. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Ara-
runa - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 12 de janeiro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACÊDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO – CENTRO 

– ARARUNA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 300.959,19. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 12 de janeiro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PADRE CRISTIANO MUFFLER – CENTRO 

– ARARUNA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 247.142,33. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 12 de janeiro de 2022.
CARLOS ANTÔNIO DE MACÊDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE INSTRUMENTAL E MATERIAL ODONTOLÓGICO 
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE AROEIRAS – 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 
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: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.
pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 12 de Janeiro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de laboratório destinado ao 
atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 12 de Janeiro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
PARCELADO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDA-
DES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AROEIRAS–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 Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 12 de Janeiro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ATO PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços pavimentação em 
paralelepípedos em áreas rurais deste Município, conforme especificações do projeto básico e 
Convênio MDR/CAIXA nº. 907713/2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - R$ 288.618,75.

Aroeiras - PB, 04 de janeiro de 2022.
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo destinados ao abastecimento e/ou 
utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da Municipalidade 
via locação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J F SOARES & 
CIA LTDA - R$ 2.034.820,00.

Aroeiras - PB, 03 de Janeiro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de pneus destinados a utilização em veículos e equipamentos 
rodoviários oficiais e/ou à serviço da municipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: ELEMENTOS 
DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 
00006/2022 - 07.01.22 - TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 628.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços pavi-
mentação em paralelepípedos em áreas rurais deste Município, conforme especificações do projeto 
básico e Convênio MDR/CAIXA nº. 907713/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras e Convênio MDR nº. 
907713/2020 – Contrato Repasse nº. 1073.960–99/2020 02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRU-
TURA 02100.15.451.2016.1003 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 4.4.90.51.00.00 OBRAS 
E INSTALACOES. VIGÊNCIA: até 10/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Aroeiras e: CT Nº 00018/2022 - 10.01.22 - FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - R$ 288.618,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo 
destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários 
oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: ELEMENTOS DE DES-
PESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/3.3.90.30.05.00 COMBUSTIVEIS 
E LUBRIFICANTES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00005/2022 - 07.01.22 - J F SOARES & CIA 
LTDA - R$ 2.034.820,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de pneus destinados a utilização em veículos e equipamentos 
rodoviários oficiais e/ou à serviço da municipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: ELEMENTOS 
DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 
00006/2022 - 07.01.22 - TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 628.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00059/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO PELA ABC FARMA PARA MELHOR 
ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB, NO EXERCÍ-
CIO FINANCEIRO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 140.000,00; GOMES 
E PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA - R$ 132.500,00.

Belém - PB, 12 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00059/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO PELA ABC FARMA PARA MELHOR 
ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB, NO EXERCÍ-
CIO FINANCEIRO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 140.000,00; GOMES 
E PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA - R$ 132.500,00.

Belém - PB, 12 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE 

REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ANITA DE MELO BARBOSA LIMA – BELÉM/PB. LICITANTES 
HABILITADOS: COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; D I T CONSTRUCOES, IMOBI-
LIARIA E SERVICOS EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES 
LTDA; MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; N & S CONSTRUCOES E PROJETOS 
LTDA; RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 24/01/2022, às 08:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 12 de Janeiro de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TERMO DE CONVOCAÇÃO
DO SEGUNDO COLOCADO 

A Prefeitura Municipal de Belém, através do Senhor Luis Sebastião Alves, Pregoeiro deste 
Município, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial 
0055/2021, tendo em vista que a empresa vencedora referente ao objeto: AQUISIÇÃO DE RAIO X 
ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO apresentou pedido de desistência dos itens arrematados, assim sendo CON-
VOCO a empresa remanescente, na ordem de classificação JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
EIRELI, CNPJ: 26.690.173/0001-72 para comparecer a sala de licitações do Município até o dia 
14/01/2022 às 09:00 horas, e manifestar seu interesse de contratar o Item remanescente. A con-
tratação se dará nas mesmas condições propostas nos lances registrados em Ata. 

Belém, 12 de janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0001/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 003/2022 – PMBV

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 0001/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2022–PMBV, 
embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso I, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o 
procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: JOÃO FIGUEIREDO ROAS EIRELI, 
CNPJ: 33.552.629/0001-01, no valor total PARA 12 (doze) meses de R$ 54.000,00 (cinquenta e 
quatro mil reais), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJE-
TOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, em 
consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos 
do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 11 de janeiro de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO
DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COMUNS DE ENGENHARIA DE ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGE-
NHARIA DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0003/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: 02.050 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - 15 122 2001 2010 
Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - 3390.39 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 02.130 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - 04 122 2001 2063 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão - 33.90.39- 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: DE 11/01/2022 A 31/12/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: JOÃO FIGUEIREDO ROSAS EIRELI, CNPJ: 33.552.629/0001-01
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para �Prestação de serviços de gerenciamento do abaste-

cimento de combustíveis automotivos e lubrificantes, por meio da implantação de sistema informa-
tizado e integrado com utilização de cartão magnético para abastecimento em rede credenciada 
de postos, para a frota de veículos, máquinas e equipamentos da Superintendencia de transito e 
transportes publicos de Campina Grande. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços 
nº AD00010/2021 - Ata de Registro de Preços nº 00027/2021, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Presencial nº 00059/2021, realizado pelo Prefeitura Municipal de Varjão de 
Minas – Estado de Minas Gerais. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Gran-
de: 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 15.451.1024.2111 – Ações de 
mobilidade para melhoramento sistema viário urbano e rural 33.90.40.99 – Serviços de Tecnologia 
da Informação e Comunicação. VIGÊNCIA: até 03/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Superin-
tendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00001/2022 - 03.01.22 
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - R$ 391.252,80.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de Material de Construção, a fim de atender 

às necessidades da STTP, a saber: ferramentas, material de construção, material elétrico, material 
hidráulico, ferragens e material de pintura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de 
Transito e Transportes Públicos 15.451.1024.2111 – Ações de mobilidade para melhoramento sistema 
viario, urbano e rural 04.122.2001.2113 – Ações administrativas da STTP 33.90.30.99 – Material de 
consumo 44.90.52.99 – Equipamentos e Material Permanente. PARTES CONTRATANTES: Superin-
tendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00005/2022 - 11.01.22 
até 31.12.22 - RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - R$ 100.266,44; CT Nº 00006/2022 
- 11.01.22 até 31.12.22 - CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 49.696,46; CT Nº 00007/2022 - 11.01.22 até 31.12.22 - NORDESTE 
POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 53.706,14; CT Nº 00008/2022 - 11.01.22 até 
31.12.22 - CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - R$ 151.238,08.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00008/2021

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E. I.E.F JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZA-
DA NO DISTRITO DE BARREIRAS. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - Valor: R$ 155.019,72. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Lici-
tação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 06 de Janeiro de 2022
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDAD
0001/2022

O Prefeito Constitucional do Município de Coremas, no uso das atribuições que lhes são conferi-
das pela Lei orgânica deste Município, nos autos do processo em epígrafe, etc: Fundamentação: Art. 
13, incisos III e V, e art. 25, inciso II, parágrafo 1ºda Lei 8.666/93, ainda, art. 2º, parágrafo 1º, art. 5º, 
art. 7º e art. 33 da Lei 8.906/94 – Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Objeto: Contratação Direta para execução dos serviços especializados requisitados do escritório 
de Advocacia Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Junior – Sociedade Individual de Advocacia, com 
sede na Rua Alexandre de Carvalho, 78, Belo Horizonte, Patos/PB – CEP 58.704-240, inscrita no 
CNPJ: 27.126.882/0001-92, como titular o Dr. Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Junior, brasileiro, 
casado, advogado, OAB/PB 13676, RG 1.986.741-SSP/PB, CPF 024.396.604-00, reconhecendo 
que o profissional qualificado detém notórios, capacidade e conhecimentos técnico-científicos para 
o desempenho das funções especificadas, além de gozar da privativa confiança pessoal do Chefe 
do Executivo Municipal, pelo Valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dando um Valor 
mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ratifico os termos do procedimento de contratação direta 
em epígrafe, por inexigibilidade de licitação, em harmonia com o douto Parecer jurídico acostado 
pelo advogado que o subscreve. 

Coremas-PB, 04 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE

0001/2022
O Prefeito Constitucional do Município de Coremas, no uso das atribuições que lhes são conferi-

das pela Lei orgânica deste Município, nos autos do processo em epígrafe, etc.: Face ao cumprimento 
de todas as disposições legais, por parte da Comissão Permanente de Licitação deste Município, e 
tendo em vista a documentação que instrui todo o processo em epígrafe, especialmente o Parecer 
Jurídico de fl., Homologo a decisão de julgou inexigível o processo de licitação para a contratação 
do escritório de Advocacia Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Junior – Sociedade Individual de 
Advocacia, com sede na Rua Alexandre de Carvalho, 78, Belo Horizonte, Patos/PB - CEP 58.704-
240, inscrita no CNPJ: 27.126.882/0001-92, como titular o Dr. Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante 
Junior, brasileiro, casado, advogado, OAB/PB 13676, RG 1.986.741-SSP/PB, CPF 024.396.604-00, 
para exercer as funções de assessoria jurídica administrativa, especialmente no assessoramento ao 
setor de licitações e contratos e outras correlatas, na forma prevista em contrato, pelo valor global 
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dando um valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
com vigência até 31 de Dezembro de 2022. Junte-se o contrato firmado pelas partes; Publique-se 
o extrato do contrato; Arquive-se. 

Coremas-PB, 04 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA

DE PREÇOS Nº 006/2021
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL nos termos do Art. 109, 

inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, a interposição de 
Recurso Administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada de Preços Nº 006/2021, 
Objeto:  Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação 
em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza Lucena, José Pereira de Almeida, 
Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a partir do final do asfalto, no município 
de Coremas-PB. Protocolado no dia 12/01/2022 através do www.coremascpl.recurso@gmail.com, 
pela pessoa jurídica: Lucrenato Ramalho Leite Junior Eireli, CNPJ: 26.916.688/0001-48. Cópia do 
recurso: Poderá ser retirada através do endereço eletrônico www.coremas.pb.gov.br. 

Coremas-PB, 12 de janeiro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA

DE PREÇOS Nº 008/2021
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL nos termos do Art. 109, 

inciso 3º, da Lei 8.666/93, tornar público para conhecimento dos interessados, a interposição de 
Recurso Administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada de Preços Nº 008/2021, 
Objeto:  Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação 
asfáltica da parede do Açude Estevão Marinho no município de Coremas-PB. Protocolado no dia 
12/01/2022 através do www.coremascpl.recurso@gmail.com, pela pessoa jurídica: CL Construções 
e Serviços Ltda, CNPJ: 09.335.002/0001-06. Cópia do recurso: Poderá ser retirada através do 
endereço eletrônico www.coremas.pb.gov.br. 

Coremas-PB, 12 de janeiro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2022

INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 0001/2022.

Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Junior 
- Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 27.126.882/0001-92, como titular o Dr. Carlos Augusto 
Pinheiro Cavalcante Junior, advogado, OAB/PB 13676. Objeto: Contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços de advocacia e assessoria jurídica administrativa, especialmente no 
assessoramento ao setor de licitações e contratos, pelo período de doze meses, com fundamento 
Art. 25, no inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e com observância do preceito legal 
do art. 26 da Lei 8.666/93. Valor global: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dando um valor mensal 
de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Prazo: 05/01/2022 até 31/12/2022.

Coremas-PB, 05 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 13 de  janeiro de 2022         26
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - 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 AMBULÂNCIA. Aber-
tura da sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:05 
horas do dia 28 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-
-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 12 de Janeiro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0004/2022.

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO COMPÕE 
O ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, COM MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO, CONSTANTES NA TABELA DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE 
MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA) PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO – PB. EN-
DEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRAS-
PUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 13/01/2022, ÀS 
09H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/01/2022, ÀS 08H59MIM; 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/01/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 26/01/2022 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, 12 DE JANEIRO DE 2022.
MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-
VEIS DO TIPO (Gasolina, Óleo Disel Comum e Óleo S10), DESTINADO A FROTA MUNICIPAL E 
CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 12 de Janeiro de 2022
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022

A Prefeitura Municipal de Damião, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, 14h00min do 
dia 26 de Janeiro de 2022, por meio do site www.gov.br/compras, a licitação PREGÃO ELETRÔNICO, 
tipo menor preço, para: Aquisição de Ambulância tipo A – simples remoção tipo Furgoneta, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município de Damião/PB. Nº UASG:980478. 
Recursos: Convênio nº0034/2021-SEEDAM/PMD. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.Telefone: (083) 3635-1013.Email:pmdamiaolicitacao@gmail.com. Edital:www.
gov.br/compras ou www.tce.pb.gov.br. 

Damião - PB, 11 de Janeiro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INES
RESPOSTA À CONSULTA
PROCESSO Nº 0814/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022
A Pregoeira do Município de Dona Inês/PB, em resposta à formalização do pedido de esclareci-

mento da empresa FIORI VEÍCOLO S/A, é possível consignar que no presente Pregão Eletrônico 
será aceito e considerado o conceito de veículo zero quilometro (novo) adotado no subitem 2.12 
do Anexo da deliberação CONTRAN Nº 064, de 30 de maio de 2008, que define veículo novo, 
como sendo: “VEÍCULO NOVO – veículo de tração, de carga e transporte coletivo de passageiro, 
reboque e semi- reboque, antes de seu registro e licenciamento”, assim o veículo zero quilometro 
objeto do presente certame, será aquele antes do seu registro e licenciamento, o qual só poderá ser 
vendido por uma concessionária autorizada ou pelo próprio fabricante. Informações: no horário das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 12 de Janeiro  de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção para atender demandas de serviços de 
diversas Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00003/2022 - 05.01.22 até 31.12.22 - DAIANE PRISCILA ARAU-
JO NASCIMENTO EIRELI - R$ 208.858,44; CT Nº 00004/2022 - 05.01.22 até 31.12.22 - ERITON 
CARLOS DA COSTA DUARTE - R$ 164.009,63; CT Nº 00005/2022 - 05.01.22 até 31.12.22 - EVAN-
GELISTA BATISTA DE LUNA - ME - R$ 510.440,25; CT Nº 00006/2022 - 05.01.22 até 31.12.22 - G 
& E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR - R$ 209.083,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES MEDIANTE SOLICITAÇÃO. 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: gado-
bravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 12 de Janeiro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09003/2022
CHAVE CGM: 9MSV-VS5Y-DZG6-3BE2
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09043/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/109855
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 912747
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de pneus automotivos e câmara de ar, 

destinados à frota oficial da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa.
A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 09043/2021, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

RAZÃO SOCIAL NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ 13.440.646/0001-31
ENDEREÇO Av. General Bento da Gama, n° 126, SL- 01, Torre

CEP 58040090

TELEFONE (83)99981-4560

CIDADE/ESTADO João Pessoa/PB
E-MAIL norcoljp@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL Rogério Feitosa Mayer Ventura

RG: 227.737  CPF:  160.645.854-04

ITEM UNID. PRODUTO / DISCRIMINA-
ÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL.

TOTAL MARCA

03

Unid

COTA RESERVADA PARA 
ME / EPP
Pneu s/ câmara para veículo 
OGG/VOLARE, construção 
radial, certificado pelo IN-
METRO, produto novo, não 
recondicionado e/ou remanu-
faturado, dimensões 215/75 
R17.5;

    36

R$ 937,90 
(novecen-
tos e trinta 
e sete reais 
e noventa 
centavos),

R$ 33.764,40 
(trinta e três 
m i l ,  s e t e -
c e n t o s  e 
sessenta e 
quatro reais 
e quarenta 
centavos)

C H E N -
GSHAN

08
Unid

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
ME / EPP
Pneu s/ câmara para veículo 
STRADA/MONTANA, cons-
trução radial, certificado pelo 
INMETRO, produto novo, não 
recondicionado e/ou remanu-
faturado, dimensões 175/70 
R14;

12

R$ 373,00 
trezentos e 
setenta e 
três reais)

R$ 4.476,00 
(quatro mil, 
quatrocentos 
e setenta e 
seis reais)

BARUM

09
Unid

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
ME / EPP
Pneu  s/ câmara para veículo 
TIPO CELTA,  construção 
radial, certificado pelo INME-
TRO, produto novo, não recon-
dicionado e/ou remanufatura-
do, dimensões 175/70 R13;

12

R$ 323,00 
(trezentos 
e vinte e 
três reais)

R$ 3.876,00 
( t r ê s  m i l , 
o i t ocen tos 
e setenta e 
seis reais)

BARUM

10
Unid

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
ME / EPP
Pneu s/ câmara para veículo 
TIPO F350,  construção radial, 
certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicio-
nado e/ou remanufaturado, 
dimensões 265/70 R16;

06

R$ 814,30 
(oitocentos 
e quator-
ze reais e 
trinta cen-
tavos),

R$ 4.885,80 
(quatro mil, 
o i t ocen tos 
e oitenta e 
cinco reais e 
oitenta cen-
tavos)

SEMPE-
RIT

11
Unid

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
ME / EPP
Pneu s/ câmara para veículo 
TIPO S10,  construção radial, 
certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicio-
nado e/ou remanufaturado, 
dimensões 235/70 R16;

06

R$ 728,66 
(setecen-
tos e vinte 
e oito reais 
e sessenta 
e seis cen-
tavos)

R$ 4.371,96 
(quatro mil, 
trezentos e 
setenta e um 
reais e no-
venta e seis 
centavos).

CONTI-
NENTAL

VALOR TOTAL:  R$ 51.374,16 (cinquenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e 
dezesseis centavos).

João Pessoa, 11 de janeiro de 2022.
Maria América de Assis Castro

Secretária de Educação e Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09003/2022
CHAVE CGM: 9MSV-VS5Y-DZG6-3BE2
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09043/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/109855
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 912747
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de pneus automotivos e câmara de ar, 

destinados à frota oficial da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa.
A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 09043/2021, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

RAZÃO SOCIAL NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ 13.440.646/0001-31

ENDEREÇO Av. General Bento da Gama, n° 126, SL- 01, Torre

CEP 58040090

TELEFONE (83)99981-4560

CIDADE/ESTADO João Pessoa/PB

E-MAIL norcoljp@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL Rogério Feitosa Mayer Ventura

RG: 227.737  CPF:  160.645.854-04

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

03

Unid

COTA RESERVADA PARA 
ME / EPP
Pneu s/ câmara para veículo 
OGG/VOLARE, construção 
radial, certificado pelo IN-
METRO, produto novo, não 
recondicionado e/ou remanu-
faturado, dimensões 215/75 
R17.5;

    36

R$ 937,90 
( n o v e -
centos e 
t r i n t a  e 
sete reais 
e noventa 
centavos),

R$
 33.764,40 
(trinta e três 
m i l ,  s e t e -
c e n t o s  e 
sessenta e 
quatro reais 
e quarenta 
centavos)

C H E N -
GSHAN

08
Unid

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
ME / EPP
Pneu s/ câmara para veículo 
STRADA/MONTANA, cons-
trução radial, certificado pelo 
INMETRO, produto novo, 
não recondicionado e/ou re-
manufaturado, dimensões 
175/70 R14;

12

R$ 373,00 
trezentos 
e setenta 
e três re-
ais)

R$ 4.476,00 
(quatro mil, 
quatrocentos 
e setenta e 
seis reais)

BARUM

09
Unid

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
ME / EPP
Pneu  s/ câmara para veículo 
TIPO CELTA,  construção 
radial, certificado pelo IN-
METRO, produto novo, não 
recondicionado e/ou remanu-
faturado, dimensões 175/70 
R13;

12

R$ 323,00 
(trezentos 
e vinte e 
três reais)

R$ 3.876,00 
( t r ê s  m i l , 
o i tocen tos 
e setenta e 
seis reais)

BARUM

10
Unid

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
ME / EPP
Pneu s/ câmara para veículo 
TIPO F350,  construção radial, 
certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicio-
nado e/ou remanufaturado, 
dimensões 265/70 R16;

06

R$ 814,30 
(oitocen-
tos e qua-
torze reais 
e  t r i n t a 
centavos),

R$ 4.885,80 
(quatro mil, 
o i tocen tos 
e oitenta e 
cinco reais e 
oitenta cen-
tavos)

SEMPE-
RIT

11
Unid

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA 
ME / EPP
Pneu s/ câmara para veículo 
TIPO S10,  construção radial, 
certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicio-
nado e/ou remanufaturado, 
dimensões 235/70 R16;

06

R$ 728,66 
(setecen-
tos e vinte 
e oito reais 
e sessenta 
e seis cen-
tavos)

R$ 4.371,96 
(quatro mil, 
trezentos e 
setenta e um 
reais e no-
venta e seis 
centavos).

C ON TI -
NENTAL

VALOR TOTAL:  R$ 51.374,16 (cinquenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e 
dezesseis centavos).

João Pessoa, 11 de janeiro de 2022.
Maria América de Assis Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: K1JP-2IJQ-E3E8-ZUV9
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.0001/2022 PROCESSO ADM. Nº 2021/115472
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 917441
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de CALÇADOS (Tênis e Papetes) e 

MEIAS, para atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados no ano letivo de 2022 
na Rede Municipal de Ensino nas etapas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II e da 
Educação de Jovens e Adultos – EJA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 14/01/2022, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
25/01/2022, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.
licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 14 de janeiro 
de 2022.  

João Pessoa, 12 de janeiro de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho 
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO        
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.030/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/019762/SEINFRA
CHAVE CGM: QL83-QEOY-TXRS-WI5Q
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através do 

seu Pregoeiro designado pela Portaria nº 1521, datada de 26 de março de 2021, comunica a todos 
os interessados onde se lê FRACASSADA leia-se DESERTA que torna sem efeito o Termo de Ho-
mologação publicado no DOE e Jornal A União em 08/01/2021, sob o número da licitação 914759, 
conforme disposto no instrumento convocatório, bem como no site http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/licitacoes. As dúvidas e os esclarecimentos poderão ser sanadas com o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, pelo telefone: (83) 3214-7218 ou por e-mail: csl.seinfra@gmail.com. 

João Pessoa, 12 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.050/2021/SEINFRA
DA DISPENSA Nº 07.005/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: CONSTRUTORA SIDERAL LTDA (EIRELI) - CNPJ 10.364.635/0001-21
OBJETO: Execução dos Serviços de Cercamento no Bairro Mangabeira, em João Pessoa - PB
VALOR TOTAL: R$ 882.046,80 (Oitocentos e oitenta e dois Mil, quarenta e seis Reais e oitenta 

Centavos).
Classificação Funcional: 12.103.18.543.5304.12400
                                        11.000.11107.15.452.5099.111050
Elemento da Despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos:  FR STN 
                                   1001 – Recursos Ordinários
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP / Antônio Marcelino Fernandes Neto /

Construtora Sideral Ltda  Eireli / Welison Araújo Silveira /PMJP
DATA DA ASSINATURA: 13/12/2021 

João Pessoa, 13 de dezembro de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP
Welison Araújo Silveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 26 de 
Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de 
Gêneros Alimentícios destinados a merenda escolar como também para atender as necessidades 
das diversas secretarias do município de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; Decreto Municipal nº 049/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-
-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 12 de Janeiro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, 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 matérias de limpeza, para atender as 
necessidades das diversas secretarias do Município de Juarez Távora, no dia 28/01/2022 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 Municipal de Juarez Távora, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações 
pelo e-mail:  setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 27/01/2022. 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.

Juarez Távora(PB), 12 de janeiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO

DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PE Nº 00003/2022
O Município de Lagoa Seca-PB, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimen-

to dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Aviso do Pregão Eletrônico 
00003/2022, publicado em: Diário Oficial do Estado da Paraíba datado em 12/01/2022, Pág. 37; 
Jornal a União datado em 12/01/2022, Pág. 26; Justificativa: Caso fortuito ou de força maior.

Lagoa Seca - PB, 12 de Janeiro de 2022
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através de sua Pregoeira Oficial, torna pública 
a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial do Estado da 
Paraíba, do dia 12/01/2022, na pagina 37, e Jornal a União, do dia 12/01/2022, na pagina 26, onde 
se lê: Pregão eletrônico nº 00002/2022, leia – se: Pregão eletrônico nº 00004/2022. 

Lagoa Seca - PB, 12 de Janeiro de 2022.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
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 ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUNTO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 102.000,00.

Lagoa Seca - PB, 07 de Janeiro de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 07/01/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00002/2022 - 07.01.22 - CAVAL-
CANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 102.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 01/2020, ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 08/01/2021, ao 
Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 10/07/2021 e ao Terceiro Aditivo de Prazo com vigência 
até 11/01/2022, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no 
ramo pertinente para conclusão da construção de uma escola com 06 (seis) salas de aulas, na 
Comunidade de Vila Nova Descoberta, zona rural de Logradouro/PB, conforme Termo de Compro-
misso PAR nº 19672/2013/FNDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA CRUZ. 
CONTRATADA: VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – CNPJ: 10.565.155/0001-29

JUSTIFICATIVA: A obra encontra-se com 73,35% dos serviços em andamento, aguardando 
repasse financeiro por parte do FNDE, para continuação da mesma, conforme documentos em anexo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 09.01.2022.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 12.07.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MANAíRA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022

REPUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, torna público a Republicação do Edital do Pregão 

Eletrônico Nº 00001/2022, publicado do Diário Oficial do Estado no dia 12/01/2022, pg. 32, Jornal 
a União no dia 12/01/2022, pg. 27, e Diário Oficial da União no dia 12/01/2022, pg. 228 seção 03, 
que tem como objeto: Aquisição de material de consumo, didático e expediente destinado as diver-
sas secretarias do município de Manaíra/PB, alterando a Data de Recebimento das Propostas e 
Disputa para a seguinte data: Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 09:25 hs/
min do dia 26/01/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 hs/min do dia 26/01/2022. LOCAL: 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. 

Manaíra – PB, 12 de janeiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 26 de Janeiro de 
2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 26 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 009/15; 
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) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 12 de Janeiro de 2022
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 11:00 horas do dia 26 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de uniforme 
escolar para alunos da rede municipal de ensino do municipio de Marizopolis. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; 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) 35441050. E-mail: licitacaomz@
gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 12 de Janeiro de 2022
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE MARIZOPOLIS. Abertura da sessão pública: 15:30 horas do dia 26 de Janeiro de 2022. Início 
da fase de lances: 15:31 horas do dia 26 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 12 de Janeiro de 2022
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 0008/2022
A pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27 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 pessoa jurídica para aquisição parcelada 
de materiais escolares para serem distribuídos entre os alunos matriculados na rede municipal de 
educação de Nazarezinho-PB. 

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 12 de janeiro de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 
gêneros alimentícios destinados a merenda escolar e programas de assistência social, a exemplo 
do CRIANÇA FELIZ, CRAS E CREAS, com o objetivo de suprir as necessidades do município de 
Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia 28 de JANEIRO de 2022, às 09h00 
(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.
tce.pb.gov.br e www.nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho, 12 de janeiro de 2022.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00056/2021
Objeto: Registro de preços para locação de um veículo tipo VAN para transporte de pessoas 

que necessitam de realizar tratamento fora domicilio (TFD) do Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

 Empresa vencedora: MARIA LIANI LEONARDO-ME
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item OBJETO UND QUANT. PÇ. UNIT. VALOR TOTAL

01

VEÍCULO TIPO VAN, TETO ALTO, 
BANCOS RECLINÁVEIS COM
CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, 
COM AR CONDICIONADO, ANO A
PARTIR DE 2010, COMBUSTÍVEL A
DIESEL, EMPLACAMENTO RENOVA.
PARA ATENDER A TRATAMENTO FORA
DE DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAR
VIAGEM NAS CIDADES DE CAMPINA
GRANDE E JOÃO PESSOA, DE
SEGUNDA A SÁBADO, COM MOTORISTA

Mes 12 7.472,00 R$ 89.664,00

TOTAL R$ 89.664,00

Piancó-PB 03 de janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00056/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: MARIA LIANI LEONARDO-ME, CNPJ Nº 17.690.649/0001-84
Objeto: Registro de preços para locação de um veículo tipo VAN para transporte de pessoas 

que necessitam de realizar tratamento fora domicilio (TFD) do Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

Valor global: R$ 89.664,00 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais centavos).
Piancó-PB, 03 de Janeiro de 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00153/2019, em 02.08.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA 

EM ENGENHARIA EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Conclusão da construção do CAPS AD III 24 horas, atendendo ao 

Recurso Federal nº 04827.4930001/13-003.  
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 12 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 13 de  janeiro de 2022  27
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 

Nº 31.187.918/0001-15
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global: R$ 1.291.810,00 (um milhão, duzentos e noventa e um mil e oitocentos e dez reais).

Piancó-PB, 10 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 

Nº 31.187.918/0001-15
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 

e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2022.

Valor global: R$ 4.069.144,04 (quarto milhões, sessenta e nove mil, cento e quarenta e quatro 
reais e quatro centavos).

Piancó-PB, 10 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: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/
Fabricante Qtde Valor 

Unitário
Valor
Total

0001 ABAIXADOR DE LINGUA 
100UND THEOTO 6.000 PC R$ 2,50 15.000,00

0005 AGULHA DESC 13 X 0,45 
100UND SOLIDOR 4.500 CX R$ 5,90 26.550,00

0006 AGULHA DESC 13 X 4,5 
100UND SOLIDOR 4.500 CX R$ 5,70 25.650,00

0007 AGULHA DESC 25 X 0,7 
100UND SOLIDOR 4.500 CX R$ 5,70 25.650,00

0008 AGULHA DESC 25 X 0,8
 100UND SOLIDOR 4.500 CX R$ 5,70 25.650,00

0009 AGULHA DESC 40 X 12 
100UND SOLIDOR 4.500 CX R$ 5,70 25.650,00

0010 ÁLCOOL ETÍLICO 70% 
1000 ML BELLOBELLA 4.500 UN R$ 4,00 18.000,00

0011 ÁLCOOL GEL 70% 1000 ML SOLUT 5.000 UN R$ 4,90 24.500,00

0012 ALGODÃO HIDRÓFILO -500G NATY 5.000 UN R$ 5,90 29.500,00

0013 APAR GLICEMIA ON CALL 
PLUS M ACON 600 UN R$ 33,00 19.800,00

0023 CAMPO OPERAT N/EST 
45CMX50CM 50UND

MEDICAL 
TEXTIL 1.200 UN R$ 40,00 48.000,00

0030 CÂNULAS ENDOTRAQUEAL 
PEDIÁTRICO Nº 4,5 COMPER 300 UN R$ 7,00 2.100,00

0041 CÂNULAS ENDOTRAQUEAL 
NEO Nº 2,0 COMPER 300 UN R$ 6,30 1.890,00

0042 CÂNULAS ENDOTRAQUEAL 
NEO Nº 2,5 COMPER 300 UN R$ 6,30 1.890,00

0043 CÂNULAS ENDOTRAQUEAL 
NEO Nº 3,0 COMPER 300 UN R$ 6,30 1.890,00

0044 CÂNULAS ENDOTRAQUEAL 
NEO Nº 3,5 COMPER 300 UN R$ 6,30 1.890,00

0045 CÂNULAS ENDOTRAQUEAL 
NEO Nº 4,0 COMPER 300 UN R$ 6,30 1.890,00

0046 CÂNULAS ENDOTRAQUEAL 
NEO Nº 4,5 COMPER 300 UN R$ 6,30 1.890,00

0047 CÂNULAS ENDOTRAQUEAL 
NEO Nº 5,0 COMPER 300 UN R$ 6,30 1.890,00

0048 CÂNULAS ENDOTRAQUEAL 
NEO Nº 5,5 COMPER 300 UN R$ 6,30 1.890,00

0049 CÂNULAS ENDOTRAQUEAL 
NEO Nº 6,0 COMPER 300 UN R$ 6,30 1.890,00

0050 CATETER DE NASAL TIPO 
ÓCULOS MEDSONDA 4.000 UN R$ 0,85 3.400,00

0052 CATETER INTRAVENOSO 
18G MEDIX 25.000 

UN R$ 0,54 13.500,00

0053 CATETER INTRAVENOSO 
20G MEDIX 25.000 

UN R$ 0,34 8.500,00

0054 CATETER INTRAVENOSO 
22G MEDIX 25.000

UN R$ 0,25 6.250,00

0055 CATETER INTRAVENOSO
24G MEDIX 32.000

UN R$ 0,37 11.840,00

0056 CATETER P/OXIG TIPO 
OCULOS AD MARKMED 12.000

UN R$ 0,70 8.400,00

0057 CATETER P/OXIG TIPO 
OCULOS INF MARKMED 12.000

UN R$ 0,70 8.400,00

0058 CATYGUT Nº 3-0/ 5-0 TECHNOFIO 100 CX R$ 78,00 7.800,00

0062
COLETOR MAT PERF COR-
TANTE
13LTS

DESCARBOX 5.200 UN R$ 4,00 20.800,00

0065 COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 
9FIOS 500UND KASMED 3.000 UN R$ 5,90 17.700,00

0068 DETERGENTE ENZIMATICO VICPHARMA 3.000 FR R$ 10,50 31.500,00

0069 ELETRODO P/MONIT 
CARDIACA AD/INF MAXICOR 5.000 UN R$ 0,24 1.200,00

0070 ELETRODO P/MONIT 
CARDIACA ADULTO MAXICOR 3.000 UN R$ 0,24 720,00

0072 EQUIPO MACROGOTAS 
C/INJ LATERAL MEDIX 35.000 

UN R$ 0,70 24.500,00

0077 ESPARADRAPO IMPERM 
10CM X 4,5M CIEX 5.000 UN R$ 6,20 31.000,00

0078 ESPATULA AYRES 100UND THEOTO 1.200 UN R$ 6,30 7.560,00

0079 ESPECULO VAG DESC 
N/ EST TAM G KOLPLAST 6.000 UN R$ 0,45 2.700,00

0080 ESPECULO VAG DESC 
N/ EST TAM P KOLPLAST 6.000 UN R$ 0,40 2.400,00

0081 ESPECULO VAG DESC 
N/EST TAM M KOLPLAST 5.000 UN R$ 0,70 3.500,00

0083 FIO CATGUT CROM 2-0 C/AG 
25CM 24UND TECHNOFIO 300 CX R$ 50,00 15.000,00

0084 FIO CATGUT CROM 3-0 C/AG 
25CM 24UND TECHNOFIO 300 CX R$ 50,00 15.000,00

0085 FIO CATGUT CROM 4-0 C/AG 
25CM 24UND TECHNOFIO 300 CX R$ 50,00 15.000,00

0086 FIO CATGUT CROM 5-0 C/AG 
25CM 24UND TECHNOFIO 300 CX R$ 60,00 18.000,00

0087 FIO NYLON 3-0 AG 20MM 
24UND TECHNOFIO 600 CX R$ 19,50 11.700,00

0088 FIO NYLON 3-0 AG 25MM 
24UND TECHNOFIO 600 CX R$ 19,50 11.700,00

0089 FIO NYLON 3-0 AG 30MM 
24UND TECHNOFIO 600 CX R$ 19,00 11.400,00

0090 FIO NYLON 4-0 AG 25MM 
24UND TECHNOFIO 600 CX R$ 20,00 12.000,00

0091 FIO NYLON 4-0 AG 30MM 
24UND TECHNOFIO 600 CX R$ 25,00 15.000,00

0092 FIO NYLON 5-0 AG 20MM 
24UND TECHNOFIO 600 CX R$ 29,00 17.400,00

0093 FIO NYLON 6-0 AG 20MM 
24UND TECHNOFIO 600 CX R$ 29,00 17.400,00

0094 FITA AUTOCLAVE 16MMX30M CIEX 6.000 UN R$ 3,10 18.600,00

0095 FIXADOR CITOLOGICO 
AEROSOL 100ML KOLPLAST 1.000 UN R$ 7,40 7.400,00

0097 GAZE HIDROF. TIPO QUEIJO 
91X91 KASMED 5.000 UN R$ 13,90 69.500,00

0098 GEL P/ULTRASOM ULTRA 
5KG VICPHARMA 100 UN R$ 23,00 2.300,00

0101 LAMINA BISTURI ACO CARB 
N15 100UND UNIQMED 1.000 UN R$ 19,00 19.000,00

0105 LAMINA PARA CITOLOGIA 
BORDA FOSCA UNIQLAB 2.400 CX R$ 4,20 10.080,00

0108 LENCOL PAPEL HOSP
 70CMX50MTS

SUPREMA PA-
PEIS 4.500 UN R$ 5,90 26.550,00

0109 LUVA CIRÚRGICA 7.0 (1 PAR) LEMGRUBER 25.000 
UN R$ 1,05 26.250,00

0110 LUVA CIRÚRGICA 7.5 (1 PAR) LEMGRUBER 25.000
 UN R$ 1,05 26.250,00

0111 LUVA CIRÚRGICA 8.0 (1 PAR) LEMGRUBER 20.000
 UN R$ 1,00 20.000,00

0125 PAPEL GRAU CIRURGICO 
120MMX100M ESTERILCARE 500 UN R$ 30,00 15.000,00

0126 PAPEL GRAU CIRURGICO
150MMX100M ESTERILCARE 500 UN R$ 40,00 20.000,00

0127 PAPEL GRAU CIRURGICO
200MMX100M ESTERILCARE 400 UN R$ 48,00 19.200,00

0128 PAPEL GRAU CIRURGICO 
400MMX100M ESTERILCARE 400 UN R$ 100,00 40.000,00

0129 PVPI DEGERMANTE 1000ML VICPHARMA 400 UN R$ 16,50 6.600,00

0130 PVPI TOPICO 1000ML VICPHARMA 200 UN R$ 13,50 2.700,00

0138
SERINGA DESC C/AG 
25 X 0,7
SR 3ML

DECARPACK 45.000 
UN R$ 0,11 4.950,00

0139
SERINGA DESC C/AG 
25 X 0,7
SR 5ML

DECARPACK 45.000
UN R$ 0,14 6.300,00

0140
SERINGA DESC C/AG 
25 X 0,7 
SR 10ML

DECARPACK 65.000 
UN R$ 0,20 13.000,00

0150 SONDA DE FOLEY 2VIAS 
30CC N 12 MEDSONDA 3.000 UN R$ 2,60 7.800,00

0151 SONDA DE FOLEY 2VIAS 
30CC N 14 MEDSONDA 3.000 UN R$ 2,60 7.800,00

0152 SONDA DE FOLEY 2VIAS 
30CC N 16 MEDSONDA 3.000 UN R$ 2,60 7.800,00

0153 SONDA DE FOLEY 2VIAS 
30CC N 18 MEDSONDA 1.500 UN R$ 2,60 3.900,00

0154 SONDA DE FOLEY 2VIAS 
30CC N 20 MEDSONDA 1.500 UN R$ 2,60 3.900,00

0155 SONDA DE FOLEY 2VIAS 
0CC N 22 MEDSONDA 1.500 UN R$ 2,60 3.900,00

0157 SONDA ENDOTRAQUEAL 
2,5MM S/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 3,50 5.250,00

0158 SONDA ENDOTRAQUEAL 
3.0MM C/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 4,00 6.000,00

0159 SONDA ENDOTRAQUEAL 
3.0MM S/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 3,50 5.250,00

0160 SONDA ENDOTRAQUEAL 
3.5MM C/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 4,00 6.000,00

0161 SONDA ENDOTRAQUEAL 
3.5MM S/BALAO MEDSONDA 1.000 UN R$ 2,70 2.700,00

0162 SONDA ENDOTRAQUEAL 
4,50MM S/BALAO MEDSONDA 1.000 UN R$ 2,70 2.700,00

0163 SONDA ENDOTRAQUEAL 
4.0MM C/BALAO MEDSONDA 1.000 UN R$ 4,50 4.500,00

0164 SONDA ENDOTRAQUEAL 
4.5MM C/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 5,00 7.500,00

0165 SONDA ENDOTRAQUEAL 
5.5MM C/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 3,40 5.100,00

0166 SONDA ENDOTRAQUEAL 
6.0MM C/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 3,20 4.800,00

0167 SONDA ENDOTRAQUEAL 
6.5MM C/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 3,20 4.800,00

0168 SONDA ENDOTRAQUEAL 
7.0MM C/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 3,20 4.800,00

0169 SONDA ENDOTRAQUEAL 
7.5MM S/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 3,20 4.800,00

0170 SONDA ENDOTRAQUEAL 
8.5MM C/BALAO MEDSONDA 1.500 UN R$ 3,20 4.800,00

0182 SONDA NASOENTERAL Nº 14 MEDSONDA 300 UN R$ 19,00 5.700,00

0183 SONDA NASOENTERAL Nº 16 MEDSONDA 300 UN R$ 19,00 5.700,00

0184 SONDA NASOENTERAL Nº 18 MEDSONDA 300 UN R$ 19,00 5.700,00

0208 TERMOMETRO CLINICO 
DIGITAL GTECH 1.000 UN R$ 4,30 4.300,00

0209 TIRA GLICEMIA ON CALL 
PLUS 50UND ACON 6.000 CX R$ 15,95 95.700,00

0210 TOUCA DESCARTÁVEL 
PCTE C/100 DESCRPACK 4.000 UN R$ 10,65 42.600,00

TOTAL 1.291.810,00

Piancó-PB, 10 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
 Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 

e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2022.

 Empresa vencedora: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0001 ACEBROFILINA 5MG
XPE PED 120ML(G) NEOQUIMICA 4.266 FR R$ 3,30 14.077,80

0002 ACEBROFILINA 10MG 
XPE AD 120ML(G) NEOQUIMICA 4.266 FR R$ 6,20 26.449,20

0003 ACICLOVIR 200MG
CPR(G) PHARLAB 9.844 CPR R$ 0,16 1.575,04

0004 ACICLOVIR 50 MG/G, 
CREME PHARLAB 821 BNG R$ 2,00 1.642,00

0005
ÁCIDO
ACETILSALICÍLICO
DE 100 MG

BRASTERAPICA 311.000 CPR R$ 0,03 9.330,00

0006
ÁCIDO
ACETILSALICÍLICO
DE 500MG

BRASTERAPICA 16.400 CPR R$ 0,09 1.476,00

0007 VITAMINA C
500MG/5ML INJ AMP FARMACE 10.500 AMP R$ 0,82 8.610,00

0008 VITAMINA C GOTAS 
20ML NUTIVIT 6.700 FR R$ 1,25 8.375,00

0009 VITAMINA C 500MG
CPR AIRELA 57.750 CPR R$ 0,11 6.352,50

0010
ÁCIDO FÓLICO 
0,2MG/ML, SOLUÇÃO
ORAL, FRASCO 30ML.

NATULAB 400 FR R$ 3,70 1.480,00

0011 ACIDO FOLICO 
(HIPOFOL) 5MG CPR HIPOLABOR 1 2 7 . 0 0 0 

CPR R$ 0,04 5.080,00

0012
ACIDO
 TRANEXAMICO 5ML 
(TRAN) AMP

HIPOLABOR 4.000 AMP R$ 4,70 18.800,00

0013
ÁCIDO
TRANEXAMICO 50MG/
ML-5ML

HIPOLABOR 150 AMP R$ 4,70 705,00

0014 ÁCIDO VALPRÓICO
250MG BIOLAB 30.000 CPR R$ 0,21 6.300,00

0015
ACIDO 
VALPROICO(EPILENIL) 
500MG CPR

BIOLAB 19.700 CPR R$ 0,46 9.062,00

0016
ÁCIDO VALPRÓICO
50MG/ML, FRASCO
100ML.

ABBOT 1.900 FR R$ 4,00 7.600,00

0017 ADENOSINA 3MG/ML
INJ 2ML AMP HIPOLABOR 500 AMP R$ 11,00 5.500,00

0018 ADRENALINA 1 MG/ML SEM MARCA 100 AMP R$ 1,80 180,00

0019
ÁGUA BIDESTILADA
PARA INJEÇÃO
(AMPOLA DE 10ML)

FARMACE 52.500 AMP R$ 0,28 14.700,00

0020 ALBEL 40M/ML SUSP
(ALBENDAZOL) 10ML PRATI 17.000 FR R$ 0,81 13.770,00

0021 ÁLBENDAZOL 400MG, 
MASTIGÁVEL

GREEN 
PHARMA 9.800 CPR R$ 0,32 3.136,00

0022 ALENDRONATO 
DE SÓDIO 10MG DELTA 49.000 CPR R$ 0,60 29.400,00

0023 ALENDRONATO 
DE SÓDIO 70MG DELTA 19.700 CPR R$ 0,22 4.334,00

0024 ALOPURINOL 100 MG SEM MARCA 4.900 CPR R$ 0,14 686,00

0027 ALPRAZOLAN 2 MG GERMED 39.000 CPR R$ 0,12 4.680,00

0028 AMBROXOL, XAROPE, 
ADULTO, 120ML. BRASTERAPICA 17.000 FR R$ 2,45 41.650,00

0029 AMBROXOL, XAROPE,
INFANTIL, 120ML. BRASTERAPICA 25.200 FR R$ 2,20 55.440,00

0030
AMICACINA
250MG/2ML SOL INJ
AMP(G)

TEUTO 2.100 AMP R$ 2,90 6.090,00

0031 AMICACINA 50MG/2ML 
SOL INJ AMP(G) NOVA FARMA 2.100 AMP R$ 2,20 4.620,00

0032 AMINOFILINA 24MG/
ML - 10ML NEOQUIMICA 5.900 AMP R$ 2,40 14.160,00

0033 AMIORON 200MG
(AMIODARONA) CPR GEOLAB 9.800 CPR R$ 0,41 4.018,00

0034 AMIODARONA 150MG 
INJ 3ML AMP HIPOLABOR 1.000 AMP R$ 1,90 1.900,00

0036 AMOXICILINA+CLAV 
POT 400+57MG 70ML SANDOZ 1.900 susp R$ 10,30 19.570,00

0037 AMOXICILINA+CLAV 
POT 875+125MG SANDOZ 3.500 CPR R$ 2,10 7.350,00

0038 AMOXICILINA 250MG 
SUSP 60ML TEUTO 10.700 FR R$ 2,50 26.750,00

0039 AMOXICILINA 500MG 
CPR PRATI 78.700 CP R$ 0,16 12.592,00

0040 AMOXICILINA 250MG 
SUSP 150ML PRATI 1.900 FR R$ 4,50 8.550,00

0041 AMPICILINA 1G TEUTO 1.900 AMP R$ 3,10 5.890,00

0042 AMPICILINA 250MG 
SUSP 60ML PRATI 2.100 FR R$ 4,50 9.450,00

0043 AMPICILINA DE 500MG. PRATI 52.500 CPR R$ 0,24 12.600,00

0044 ANLODIPINO, 
BESILATO DE 10MG. GEOLAB 32.100 CPR R$ 0,06 1.926,00

0046 ATENOLOL 100MG PRATI 21.600 CPR R$ 0,09 1.944,00

0047 ATENOLOL 25MG PRATI 39.000 CPR R$ 0,03 1.170,00

0048 ATENOLOL 50MG PRATI 1 0 5 . 0 0 0 
CPR R$ 0,06 6.300,00

0049 ATROPINA 0,25MG/ML 
- 1ML ISOFARMA 1.300 AMP R$ 0,90 1.170,00

0050 AZITROMICINA 500MG. PHARLAB 22.000 CPR R$ 0,89 19.580,00

0051 AZITROMICINA 600MG 
SUSP 15ML PHARLAB 2.200 FR R$ 4,10 9.020,00

0052 AZITROMICINA 900MG 
SUSP 22,5ML PRATI 1.100 FR R$ 7,40 8.140,00

0053 BENZILPENIC IL INA 
BENZATINA 6.000 UI NOVA FARMA 2.100 AMP R$ 8,40 17.640,00

0054 BENZILPENICIPLINA 
BENZATINA 1.200 UI NOVA FARMA 5.900 AMP R$ 7,30 43.070,00

0055
BENZOATO 
DE BENZILA À 0,5%, 
FRASCO 100ML

SANTA
TERESINHA 1.100 FR R$ 5,30 5.830,00

0056 BICARBONATO 
DE SÓDIO 8,4% - 10ML SAMTEC 1.900 AMP R$ 0,70 1.330,00

0057 BIPERIDENO 2MG CRISTALIA 98.000 CPR R$ 0,19 18.620,00

0058 BIPERIDENO 5MG/ML
- 1ML CRISTALIA 1.000 AMP R$ 2,90 2.900,00

0059 BISACODIL 5MG SEM MARCA 5.900 CPR R$ 0,15 885,00

0060 BROMAZEPAM 
DE 3MG PHARLAB 59.000 CPR R$ 0,13 7.670,00

0061 BROMAZEPAM 
DE 6MG TEUTO 59.000 CPR R$ 0,16 9.440,00

0062
BROMETO 
DE IPRATROPIO
0,25MG/ ML

SEM MARCA 50 FR R$ 1,00 50,00

0063
BROMIDRATO 
DE FENOTEROL 5 MG/
ML

SEM MARCA 50 FR R$ 4,90 245,00

0064
BROMIDRATO 
DE FENOTEROL 5MG/
ML, 20 ML

SEM MARCA 1.200 FR R$ 4,90 5.880,00

0065 BROMOPRIDA 5MG/
ML 2ML FRESENIUS 4.900 AMP R$ 1,19 5.831,00

0066 BUPIVACAÍNA +
 GLICOSE 4ML SEM MARCA 1.000 AMP R$ 4,00 4.000,00

0067
BUTILBROMETO 
ESCOP+DIP INJ 5ML
AMP

FARMACE 2.600 AMP R$ 3,30 8.580,00

0068
BUTILBROMETO 
ESCOP INJ 20MG/
ML(G)

FARMACE 1.900 AMP R$ 1,35 2.565,00

0069

BUTILPROMETO 
DE ESCOLPOLAMINA 
(4MG/ML) + DIPIRONA 
(500MG/ML) - 5ML

HIPOLABOR 10.500 AMP R$ 2,20 23.100,00

0070

BUTILPROMETO 
DE ESCOLPOLAMINA +
 DIPIRONA 
COMPRIMIDO

PRATI 16.400 CPR R$ 0,33 5.412,00

0071
BUTILBROMETO
ESCOPOL+DIP GTS
20ML

PRATI 7.200 FR R$ 6,40 46.080,00

0072 BUTILBROMETO
ESCOPOL GTS 20ML HIPOLABOR 4.400 FR R$ 7,70 33.880,00

0073 CAPTOPRIL 50MG PRATI 42.000 CPR R$ 0,08 3.360,00

0074 CAPTOPRIL DE 25MG NEOQUIMICA 80.000 CPR R$ 0,03 2.400,00

0075 CARBAMAZEPINA
SUSP 100ML SANVAL 1.900 FR R$ 8,00 15.200,00

0076 CARBAMAZEPINA 
DE 200MG NEOQUIMICA 19.600 CPR R$ 0,19 3.724,00

0077 CARBAMAZEPINA 
DE 400MG GERMED 19.000 CPR R$ 0,48 9.120,00

0078 CARBONATO DE LÍTIO
300 MG HIPOLABOR 51.000 CPR R$ 0,36 18.360,00

0079 CARVEDILOL 12,5 MG NOVA QUIMICA 19.000 CPR R$ 0,11 2.090,00

0080 CARVEDILOL 25 MG NOVA QUIMICA 6.400 CPR R$ 0,17 1.088,00

0081 CARVEDILOL 3,125 MG NOVA QUIMICA 19.600 CPR R$ 0,09 1.764,00

0082 CARVEDILOL 6,25MG NOVA QUIMICA 19.600 CPR R$ 0,10 1.960,00

0083 CEFALEXINA 
DE 500MG AUROBINDO 50.000 CPR R$ 0,31 15.500,00

0084
CEFALEXINA 
DE 50MG/ML, FRASCO 
60ML.

ABL 10.500 FR R$ 5,10 53.550,00

0085 CEFALOTINA 1G ABL 6.000 AMP R$ 5,00 30.000,00

0086 CEFTRIAXONA, 
SÓDICA 1G IM BLAU 9.500 AMP R$ 5,90 56.050,00

0087
CETOCONAZOL 
20MG/G, CREME, 
BISNAGA 30G.

HIPOLABOR 3.400 BNG R$ 3,50 11.900,00

0088
CETOCONAZOL 
20MG/G, XAMPU, 
FRASCO 100ML.

NATIVITA 1.000 FR R$ 5,50 5.500,00

0089 CETOCONAZOL 
DE 200MG PHARLAB 11.000 CPR R$ 0,19 2.090,00

0091 CILOSTAZOL 100MG SEM MARCA 3.900 CPR R$ 0,49 1.911,00

0092
CIPROFLOXACINO 
INJETAVEL 2MG/ML 
100ML

ISOFARMA 3.900 AMP R$ 20,00 78.000,00

0093
CIPROFLOXACINO, 
CLORIDRATO 
DE 500MG.

PRATI 42.000 CPR R$ 0,24 10.080,00

0096 CLOMIPRAMINA 25MG SANDOZ 3.900 CPR R$ 0,78 3.042,00

0097 CLOMIPRAMINA 75MG SANDOZ 5.900 CPR R$ 1,63 9.617,00

0099 CLONAZEPAM 
DE 2,0MG GEOLAB 98.000 CPR R$ 0,05 4.900,00

0101 CLOPIDOGREL 75MG SEM MARCA 4.600 CPR R$ 0,35 1.610,00

0102
CLORETO 
DE POTÁSSIO 150 MG/
ML - 19,1% 10ML

SEM MARCA 4.500 AMP R$ 0,45 2.025,00

0103 CLORETO DE SÓDIO 
10% - 10ML SEM MARCA 3.900 AMP R$ 0,34 1.326,00

0104 CLORETO DE SÓDIO 
20% - 10ML SEM MARCA 2.100 AMP R$ 0,36 756,00

0105
CLORIDRATO 
CLORPROMAZINA
100MG

SANOFI 
AVENTIS 98.000 CPR R$ 0,25 24.500,00

0109
CLORIDRATO DE 
METOCLOPRAMIDA 
5 MG/ ML

SEM MARCA 330 AMP R$ 0,80 264,00

0110
CLORIDRATO 
DE ONDANSETRONA 
2 MG/ML

CRISTALIA 5.300 AMP R$ 2,75 14.575,00

0113 CLORPROMAZINA 40
MG/ML GTS 20ML SEM MARCA 500 FR R$ 7,20 3.600,00

0114

COLAGENASE 0,6 U/
G+CLORANFENICOL 
0,01G/G, POMADA, 
BISNAGA 30G

CRISTALIA 1.200 BNG R$ 15,50 18.600,00

0115 COLAGENASE 
POM 30G CRISTALIA 600 TUB R$ 16,00 9.600,00

0116 COMPLEXO B IM/IV INJ 
2ML AMP HYPOFARMA 10.500 AMP R$ 1,17 12.285,00

0117 COMPLEXO B
COMPRIMIDO VITAMED 59.000 CPR R$ 0,03 1.770,00

0118 COMPLEXO B POLIVIT
100ML MEDQUIMICA 6.300 FR R$ 2,80 17.640,00

0119 DEXAMETASONA
ELIXIR 120ML FARMACE 2.300 FR R$ 2,20 5.060,00

0120 DEXAMETASONA 2MG 
IM/IV 1ML HIPOLABOR 7.800 AMP R$ 1,90 14.820,00

0121 DEXAMETASONA 4MG 
IM/IV 2,5ML AMP FARMACE 9.800 AMP R$ 2,50 24.500,00

0122 DEXAMETASONA 
CREME 10GR PRATI 10.500 BNG R$ 0,98 10.290,00

0124 DEXCLORFENIRAMINA 
XPE 100ML PRATI 6.700 FR R$ 1,40 9.380,00

0126 DIAZEPAM DE 10MG NOVA QUIMICA 98.000 CPR R$ 0,06 5.880,00

0127 DIAZEPAM DE 5MG NOVA QUIMICA 49.000 CPR R$ 0,06 2.940,00

0128 DICLOF POTASSICO 
75MG INJ AMP FARMACE 11.200 AMP R$ 0,88 9.856,00

0129 DICLOF. RESINATO
GTS 20ML GERMED 3.400 FR R$ 3,50 11.900,00

0130 DICLOFENACO DE 
POTÁSSIO DE 50MG GEOLAB 98.400 CPR R$ 0,05 4.920,00

0131 DICLOFENACO 
DE SÓDIO DE 50MG PRATI 1 0 5 . 0 0 0 

CPR R$ 0,05 5.250,00

0132 DIGOXINA DE 0,25MG PHARLAB 67.000 CPR R$ 0,09 6.030,00

0135 DIPIRONA DE 500MG GREEN 
PHARMA

2 0 8 . 0 0 0 
CPR R$ 0,11 22.880,00

0136 DIPIRONA DE 500MG, 
FRASCO 10ML. FARMACE 20.000 FR R$ 1,00 20.000,00

0137 DIPIRONA DE 500MG/
ML – 2ML FARMACE 40.000 AMP R$ 0,85 34.000,00

0139 DOPAMINA 5MG/ML -
10ML UNIAO QUIMICA 2.300 AMP R$ 4,30 9.890,00

0142 ENALAPRIL 5MG NEOQUIMICA 19.700 CPR R$ 0,06 1.182,00

0143
ENOXAPARINA
SÓDICA 
40 MG/0,4 ML

MYLAN 2.000 UN R$ 24,00 48.000,00

0144
ENOXAPARINA
SÓDICA
60 MG/0,6 ML

MYLAN 400 UN R$ 29,00 11.600,00

0145
ENOXAPARINA
SÓDICA
80 MG/0,8 ML

MYLAN 250 UN R$ 60,00 15.000,00

0146 ESCITALOPRAM 10MG HIPOLABOR 11.000 CPR R$ 0,17 1.870,00

0147 ESCITALOPRAM 20MG HIPOLABOR 11.000 CPR R$ 0,39 4.290,00

0148 ESPIRONOLACTONA 
100MG HIPOLABOR 6.700 CPR R$ 0,59 3.953,00

0150 ESPIRONOLACTONA 
50MG HIPOLABOR 63.000 CPR R$ 0,31 19.530,00

0151 ESTRIOL 1 MG/G 
CREME VAGINAL SANVAL 1.050 BNG R$ 10,00 10.500,00

0157
FENOBARBITAL, 
GOTAS, À 4%, 
FRASCO20ML.

UNIAO QUIMICA 1.000 FR R$ 5,20 5.200,00

0158 FENTANILA 0,05MG
 2ML HIPOLABOR 4.900 AMP R$ 2,50 12.250,00

0160 FENTANILA 0,05MG/ML 
- 10ML HIPOLABOR 1.000 AMP R$ 5,90 5.900,00

0162 FITOMENADIONA 
10 ML/ML SEM MARCA 150 AMP R$ 1,95 292,50

0163 FITOMENADIONA 
10MG/ML - 1ML HIPOLABOR 5.900 AMP R$ 1,95 11.505,00

0164 FLEET ENEMA AIRELA 1.200 FR R$ 6,80 8.160,00

0165 FLUCONAZOL 
DE 150MG MEDQUIMICA 11.000 CPR R$ 0,38 4.180,00

0167 FLUOXETINA, 
CLORIDRATO DE 20MG TEUTO 1 2 0 . 0 0 0 

CPR R$ 0,08 9.600,00

0168 FUROSEMIDA
20MG/2ML - 2ML SANTISA 11.000 AMP R$ 1,10 12.100,00
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0169 FUROSEMIDA 
DE 40MG GEOLAB 98.000 CPR R$ 0,06 5.880,00

0170 GENTAMICINA 20MG SANTISA 3.200 AMP R$ 1,30 4.160,00

0171 GENTAMICINA 40MG SANTISA 3.200 AMP R$ 1,29 4.128,00

0172 GENTAMICINA 80MG SANTISA 31.000 AMP R$ 1,30 40.300,00

0174 GLICOSE 50% - 10ML SAMTEC 11.200 AMP R$ 0,65 7.280,00

0175 GLUCONATO 
DE CÁLCIO 10% - 10ML ISOFARMA 4.000 AMP R$ 2,00 8.000,00

0180
HALOPERIDOL 
DECANOATO 
70,53MG/ML

UNIAO 
QUIMICA 1.200 AMP R$ 5,10 6.120,00

0181 HEPARINA 
5ML INJETÁVEL CRISTALIA 630 UN R$ 25,20 15.876,00

0182 HIDRALAZINA 
20MG/ML - 1ML CRISTALIA 1.300 AMP R$ 5,20 6.760,00

0183 HIDROCLOROTIAZIDA
50MG NEOQUIMICA 120.000

CPR R$ 0,09 10.800,00

0185 HIDROCORTISONA
100MG NOVA FARMA 5.900 AMP R$ 2,30 13.570,00

0186 HIDROCORTISONA 
00MG NOVA FARMA 8.900 AMP R$ 5,40 48.060,00

0187 HIDRÓXIDO 
DE ALUMÍNIO 100ML AIRELA 4.000 FR R$ 2,30 9.200,00

0188 IBUPROFENO 300MG MULTILAB 59.000 CPR R$ 0,10 5.900,00

0189 IBUPROFENO 600 MG MULTILAB 105.000
CPR R$ 0,15 15.750,00

0190 IBUPROFENO, 50MG/
ML, FRASCO 30ML. MULTILAB 11.000 FR R$ 1,25 13.750,00

0191 IMIPRAMINA 25MG CRISTALIA 8.200 CPR R$ 0,42 3.444,00

0192 IODETO DE POTÁSSIO 
XPE 100ML NATULAB 2.600 FR R$ 4,00 10.400,00

0194 ISOSSORBIDA 20 MG BIOLAB 10.000 CPR R$ 0,23 2.300,00

0195 ISOSSORBIDA 5 MG SANVAL 6.000 CPR R$ 0,30 1.800,00

0196 IVERMECTINA 6 MG VITAMEDIC 20.000 CPR R$ 0,42 8.400,00

0197 LACTULOSE 667 
MG/ML NUTRIEX 600 FR R$ 5,90 3.540,00

0199 LANSOPRAZOL 30 MG GERMED 4.000 CPR R$ 1,35 5.400,00

0201
LEVODOPA 100MG + 
BENSERAZINA 
25MG HBS

ROCHE 12.000 CPR R$ 1,52 18.240,00

0203 LEVODOPA 250MG +
CARBIDOPA 25MG ROCHE 3.000 CPR R$ 0,72 2.160,00

0204 LEVOFLOXACINO 
5MG/ML 100ML ISOFARMA 2.000 BSA R$ 20,00 40.000,00

0205 LEVOMEPROMAZINA
100MG CRISTALIA 39.000 CPR R$ 0,57 22.230,00

0207
LEVOMEPROMAZINA
40MG/ML GOTAS
C/20ML

CRISTALIA 500 FR R$ 11,00 5.500,00

0208 LEVONORGESTREL +
 ETILINESTRADIOL MABRA 98.000 CPR R$ 0,09 8.820,00

0209 LEVOTIROXINA
 SÓDICA 100MCG MERCK 12.000 CPR R$ 0,07 840,00

0210 LEVOTIROXINA 
SÓDICA 25MCG MERCK 12.000 CPR R$ 0,07 840,00

0212 LIDOCAÍNA 2% 
S/VASO 20ML HYPOFARMA 2.500 AMP R$ 3,90 9.750,00

0213 LIDOCAÍNA 2% GEL
30G HIPOLABOR 2.900 BNG R$ 2,00 5.800,00

0214 LIDOCAÍNA SPRAY
50ML HIPOLABOR 500 FR R$ 58,00 29.000,00

0215 LORATADINA XAROPE
100ML MARIOL 5.000 FR R$ 2,40 12.000,00

0216 LORATADINA, 10MG NEOQUIMICA 53.000 CPR R$ 0,10 5.300,00

0218 LOSARTANA 100MG GERMED 44.000 CPR R$ 0,34 14.960,00

0219 LOSARTANA
POTÁSSICA 50MG NEOQUIMICA 250.000 

CPR R$ 0,05 12.500,00

0220 MALEATO DE
ENALAPRIL 10MG CIMED 98.000 CPR R$ 0,03 2.940,00

0221 MALEATO DE 
ENALAPRIL 20MG SANVAL 98.000 CPR R$ 0,06 5.880,00

0222 MANITOL 20% 250ML FRESENIUS 1.000 UN R$ 6,60 6.600,00

0223 MEBENDAZOL 20MG/
ML, FRASCO 30ML. BELFAR 5.000 FR R$ 1,30 6.500,00

0224 MEBENDAZOL 
DE 400MG BELFAR 14.000 CPR R$ 0,20 2.800,00

0226 MEROPENEM 1G ABL 3.000 AMP R$ 20,00 60.000,00

0227 METFORMINA 850MG MULTILAB 250.000 
CPR R$ 0,09 22.500,00

0228 METFORMINA 500 MG MULTILAB 19.000 CPR R$ 0,09 1.710,00

0229 METILDOPA 500MG E M S 56.000 CPR R$ 0,80 44.800,00

0230 METILDOPA DE 250MG E M S 50.000 CPR R$ 0,44 22.000,00

0231
METOCLOPRAMIDA 
10MG/2ML - 1ML
(AMPOLA DE 2ML)

FARMACE 56.000 AMP R$ 0,50 28.000,00

0233
METOPROLOL,
SUCCINATO DE 
100 MG

NEOQUIMICA 1.500 CPR R$ 0,99 1.485,00

0234 METOPROLOL,
SUCCINATO DE 25MG MEDLEY 3.000 CPR R$ 0,82 2.460,00

0235 METOPROLOL,
SUCCINATO DE 50 MG ACCORD 4.000 CPR R$ 0,65 2.600,00

0236
METRONIDAZOL
100 MG/ML CREME 
VAGINAL

PRATI 7.000 BNG R$ 4,90 34.300,00

0237 METRONIDAZOL 
DE 250MG PRATI 53.000 CPR R$ 0,14 7.420,00

0238
METRONIDAZOL 
DE 40MG/ML, 
FRASCO 100ML.

FARMACE 3.000 FR R$ 7,70 23.100,00

0239
METRONIDAZOL 
INJ 0,5% 
100ML

FARMACE 8.000 BSA R$ 3,30 26.400,00

0241
MICONAZOL À 2%, 
CREME VAGINAL,
BISNAGA 80G.

PRATI 8.000 BNG R$ 6,30 50.400,00

0242 MIDAZOLAM 
1MG/ML 5ML HIPOLABOR 1.000 AMP R$ 5,90 5.900,00

0243 MIDAZOLAM 
5MG/ML - 3ML HIPOLABOR 2.000 AMP R$ 7,00 14.000,00

0244 MIDAZOLAM 
5MG/ML 10ML HIPOLABOR 1.000 AMP R$ 5,80 5.800,00

0245 MORFINA 
0,2MG/ML 1ML HIPOLABOR 2.000 AMP R$ 5,00 10.000,00

0246 MORFINA 
10MG/ML - 1ML HIPOLABOR 1.800 AMP R$ 3,80 6.840,00

0247
NAUSICALM B6 10ML
INJETÁVEL CX 100
UND

UNIAO
 QUIMICA 100 CX R$ 150,00 15.000,00

0249 NIFEDIPINO 10MG GEOLAB 16.000 CPR R$ 0,28 4.480,00

0250 NIFEDIPINO 20MG GEOLAB 9.800 CPR R$ 0,21 2.058,00

0251 NIMESULIDA 100MG NEOQUIMICA 155.000 
CPR R$ 0,07 10.850,00

0252 NIMESULIDA GOTAS
15ML CIMED 2.000 FR R$ 1,50 3.000,00

0253 NISTATINA 100.000UI/
ML, FRASCO 50ML. MULTILAB 5.200 FR R$ 2,50 13.000,00

0254
NISTATINA 25.000UI/G,
CREME VAGINAL, 
BISNAGA 60MG.

GREEN 
PHARMA 5.900 BNG R$ 3,70 21.830,00

0255 NITROGLICERINA 
5MG/ML - 5ML CRISTALIA 700 AMP R$ 30,00 21.000,00

0256 NOREPINEFRINA 2MG/
ML 4ML HYPOFARMA 1.900 AMP R$ 6,30 11.970,00

0258 NORFLOXACINO
400MG MEDQUIMICA 12.000 CPR R$ 0,40 4.800,00

0262 OCITOCINA 5UI/ML 1ML BLAU 1.200 AMP R$ 1,30 1.560,00

0263
ÓLEO MINERAL
FRASCO 100ML.(USO 
ORAL)

FARMACE 1.000 FR R$ 1,90 1.900,00

0266 OMEPRAZOL 40MG - 
AMPOLA BLAU 8.000 AMP R$ 18,00 144.000,00

0272 OXCARBAZEPINA 6% UNIAO 
QUIMICA 500 FR R$ 26,00 13.000,00

0273 OXCARBAZEPINA
600MG RAMBAXY 5.900 CPR R$ 1,40 8.260,00

0276 PARACETAMOL 500MG PRATI 120.000 
CPR R$ 0,11 13.200,00

0277 PARACETAMOL 750MG PRATI 210.000
 CPR R$ 0,10 21.000,00

0278
PARACETAMOL DE 
200MG/ML, FRASCO
15ML.

FARMACE 9.800 FR R$ 1,20 11.760,00

0280 PASTA D`ÁGUA FARMAX 1.500 BNG R$ 3,80 5.700,00

0281 PENICILINA PROC + 
POT 400.000UI NOVA FARMA 2.900 AMP R$ 4,50 13.050,00

0283 PERMETRINA 5% 
LOÇÃO 60ML MULTILAB 1.300 FR R$ 3,00 3.900,00

0284 PIRACETAM 200MG/
ML - 5ML

SANOFI 
AVENTIS 2.500 AMP R$ 2,80 7.000,00

0286 PIROXICAN 20MG PHARLAB 20.000 CPR R$ 0,21 4.200,00

0288 PREDNISONA 20MG NEOQUIMICA 65.000 CPR R$ 0,13 8.450,00

0289 PREDNISONA 5MG SANVAL 40.000 CPR R$ 0,06 2.400,00

0292 PROMETAZINA 25 MG TEUTO 130.000
 CPR R$ 0,14 18.200,00

0293 PROMETAZINA 50 MG/
ML – 2 ML SANVAL 4.900 AMP R$ 2,40 11.760,00

0294 PROPOFOL 
200MG/20ML MEIZLER 500 AMP R$ 12,00 6.000,00

0300 RISPERIDONA 1MG/ML 
GTS 30ML PRATI 2.000 FR R$ 11,90 23.800,00

0303
SACCHAROMYCES 
BOULARDII 17 - 
LIOTIFIZADO 200 MG

MERCK 4.000 CPR R$ 3,20 12.800,00

0304

SACCHAROMYCES
BOULARDII 17 - 
LIOTIFIZADO 200 MG 
- PÓ 
ORAL

MERCK 4.000 UN R$ 1,25 5.000,00

0305
SAIS PARA
 REIDRATAÇÃO ORAL, 
ENVELOPE 27,9G.

NATULAB 12.000 UN R$ 0,75 9.000,00

0306

SALBUTAMOL
AEROSSOL ORAL
120,5 MCG/DOSE
(EQUIVALENTE A 
100 MCG/DOSE 
DE SALBUTAMOL)

TEUTO 1.300 FR R$ 8,10 10.530,00

0307 SALBUTAMOL 
XPE 100ML NATULAB 2.300 FR R$ 1,78 4.094,00

0308 SECNIDAZOL 1000 MG SANDOZ 10.500 CPR R$ 1,60 16.800,00

0309
SERTRALINA, 
CLORIDRATO DE, 
100 MG

GERMED 34.000 CPR R$ 0,38 12.920,00

0312 SIMETICONA DE 75MG/
ML, FRASCO 15ML MULTILAB 8.000 FR R$ 1,35 10.800,00

0313 SINVASTATINA 10MG SANDOZ 59.000 CPR R$ 0,07 4.130,00

0314 SINVASTATINA 20MG SANDOZ 2 0 0 . 0 0 0 
CPR R$ 0,10 20.000,00

0315 SINVASTATINA 40MG SANDOZ 59.500 CPR R$ 0,16 9.520,00

0316 SORO FISIOLÓGICO 
100ML S.FECHADO FARMACE 16.000 FR R$ 2,95 47.200,00

0317 SORO FISIOLÓGICO
250ML S.FECHADO FARMACE 16.000 FR R$ 3,00 48.000,00

0318 SORO FISIOLÓGICO
500ML S. FECHADO FARMACE 65.000 FR R$ 3,40 221.000,00

0319 SORO FISIOLÓGICO
500ML USO EXTERNO FARMACE 11.000 FR R$ 2,75 30.250,00

0320
SORO 
GLICOFISIOLÓGICO 
500ML S. FECHADO

FARMACE 16.000 FR R$ 3,20 51.200,00

0321 SORO GLICOSADO 
500ML S. FECHADO FARMACE 44.000 FR R$ 4,55 200.200,00

0322
SORO RINGER + 
LACTATO 500ML S. 
FECHADO

FARMACE 59.000 FR R$ 4,70 277.300,00

0323
SORO RINGER
SIMPLES 
500ML S. FECHADO

FARMACE 12.000 FR R$ 4,90 58.800,00

0324
SUCCINILCOLINA 
100MG/
ML INJETÁVEL

UNIAO 
QUIMICA 650 UN R$ 14,00 9.100,00

0326
SULFADIAZINA DE
PRATA 1%, (BISNAGA 
30G)

PRATI 1.400 BNG R$ 4,50 6.300,00

0327 SULFADIAZINA 
DE PRATA 10 MG/G SEM MARCA 100 PMA R$ 4,50 450,00

0328 SULFADIAZINA 
DE PRATA 400G PRATI 200 POTE R$ 32,00 6.400,00

0329

SULFAMETOXAZOL 
+ TRIMETOPRIMA 
40MG+8MG/ML, SUSP. 
FRASCO 50ML.

VITAMEDIC 4.500 FR R$ 3,40 15.300,00

0330

SULFAMETOXAZOL 
400MG +
TRIMETOPRIMA 
80MG.

PRATI 98.000 CPR R$ 0,18 17.640,00

0331

SULFATO FERROSO 
25MG/ML, DE FE ++, 
XAROPE, FRASCO 
100ML.

HIPOLABOR 4.400 FR R$ 1,60 7.040,00

0334 TENOXICAM 20MG UNIAO 
QUIMICA 5.900 AMP R$ 7,30 43.070,00

0335 TENOXICAN 40MG GENON 7.350 AMP R$ 9,50 69.825,00

0346 VANCOMICINA 500MG EUROFARMA 5.100 AMP R$ 5,00 25.500,00

Total R$ 4.069.144,04

Piancó-PB, 10 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMíGIO
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: CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO E GESTÃO DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA – ME - R$ 30.000,00.

Remígio - PB, 12 de Janeiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMíGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
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 09:30 horas do dia 25 de Janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: EMPRESA PARA COLETA 
DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 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, 12 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMíGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 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, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RE-
FERENTE ao FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E UBS’s DA ATENÇÃO 
BÁSICA. 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 posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICI-
TACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 12 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMíGIO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2022. OBJETO: CONSULTORIA E ASSESSORIA 
TÉCNICA DE APOIO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE 
REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 12/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMíGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO E GESTÃO DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 Fundo 
Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde– Atenção Primária 3390.39 – Outros Serviços Terceiros – PJ Fonte de recursos 15001002 
Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Re-
cursos do SUS provenientes do Governo Federal. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00004/2022 - 12.01.22 
- JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA - ME - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Convocamos as empresas: MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI, CNPJ: 31.131.938/0001-74, MEDICALMED REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 27.705.997/0001-31, ODONTOMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, 
RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME, CNPJ: 10.719.048/0001-08, VESCIA MARIA FERNANDES DU-
ARTE EIRELI, CNPJ: 10.485.989/0001-24, VS COSTA & CIA LTDA, CNPJ: 05.286.960/0001-83, 
para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Estado da Paraíba, 
CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura Municipal, na Rua Caboclo Abel, 
s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000 e assinar o 
contrato que tem como objeto aquisição de Equipamento e Material Permanente Médico/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, de acordo com as 
especificações contidas no edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021 e seus anexos.

Santa Luzia - PB, 12 de janeiro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00019/2021, que tem como objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina, etanol e diesel) e 
aditivo Arla, para atender as necessidades da frota veicular, a serviço das Secretarias Municipais e 
Gabinete do Prefeito, para transporte e manutenção das atividades deste Município até 31 de dezem-
bro de 2022. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações: - AUTO 
POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 36.655.182/0001-86, Item(s): 01, 
Valor: 1.153.300,00; - DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 02.783.889/0001-56, 
Item(s): 02, 03, 04. Valor: 1.979.700,00; - TOP PEÇAS LTDA - EPP, CNPJ: 01.184.984/0001-70, 
Item(s): 05. Valor: 10.820,00.

Santa Luzia - PB, 11 de janeiro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao pre-

sente pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - AUTO POSTO 
VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 36.655.182/0001-86, Item(s): 01, Valor: 
1.153.300,00; - DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 02.783.889/0001-56, 
Item(s): 02, 03, 04. Valor: 1.979.700,00; - TOP PEÇAS LTDA - EPP, CNPJ: 01.184.984/0001-70, 
Item(s): 05. Valor: 10.820,00. 

Santa Luzia - PB, 12 de janeiro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
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 
00019/2021, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis 
(gasolina, etanol e diesel) e aditivo Arla, para atender as necessidades da frota veicular, a serviço 
das Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito, para transporte e manutenção das atividades 
deste Município até 31 de dezembro de 2022, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - AUTO POSTO VENEZA 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 36.655.182/0001-86, Item(s): 01, Valor: 1.153.300,00; 
- DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 02.783.889/0001-56, Item(s): 02, 03, 04. 
Valor: 1.979.700,00; - TOP PEÇAS LTDA - EPP, CNPJ: 01.184.984/0001-70, Item(s): 05. Valor: 
10.820,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 12 de janeiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 27 de Janeiro 2022, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, visando o: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 
EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: 
pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/catego ria/editais; www.
tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 12 de Janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o resultado do julgamento das propostas de preços referente à licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 014/2021, Tipo Menor Preço Global, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR E PAVIMENTAÇÃO 
DA RUA PROJETADA UM E TRECHO DA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, NO LOTE-
AMENTO PLANO DE VIDA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, conforme edital e projeto básico, 
sendo CLASSIFICADAS as propostas das empresas:

1. CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – R$ 2.554.397,46
2. CONCEITO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – R$ 2.792.427,52
Em razão da segunda colocada, CONCEITO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, se en-

quadrar nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015, 
conforme subitens, 11.6.1 e 11.6.2 do instrumento convocatório, reserva o direito desta empresa 
manifestar interesse em fazer a oferta, sobre o valor da primeira colocada, CONSTRUDANTAS 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. Pelo que, a empresa CONCEITO ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA foi convocada à manifestação, respondendo que optou pela “não aplicação de 
lance sobre o valor da primeira colocada”. Em vista disso, a proposta da empresa CONSTRUDANTAS 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, no valor de R$ 2.554.397,46, foi considerada vencedora.

Santa Rita - PB, 12 de janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS 

(RUA FRANCISCA SOARES, RUA PADRE PEDRO ARRUBE, RUA WALDEMAR DE CARVALHO 
LELIS, RUA BOA VISTA) NO BAIRRO BOA VISTA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o recurso interposto pela empresa FC 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ 30.566.555/0001-66. Após a análise técni-
ca, opinou-se que a empresa não atendeu aos requisitos de qualificação técnica apresentado no 
instrumento convocatório e no Projeto Básico, mantendo-a inabilitada. Comunica também, que no 
dia 20 de janeiro de 2022, às 09:30 realizará a sessão para a abertura das propostas, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação, com as empresas habilitadas: B&F Edificare Engenharia Ltda, 
CNPJ 29.842.086/0001-81 e KANOVA Engenharia e Construções Ltda, CNPJ 11.306.141/ 0001-53.

Santa Rita - PB, 12 janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, 
ELÉTRICO E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA/PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 083/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, ELÉTRICO E 
FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO
CNPJ: 29.314.271/0001-01
Valor R$: 62.758,00
- ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 00.226.324/0001-42
Valor R$: 638.567,00
- FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CNPJ: 10.921.911/0003-77
Valor R$: 177.000,00
- HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
CNPJ: 13.914.027/0001-31
Valor R$: 398.511,00
- HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 69.939.239/0001-28
Valor R$: 1.708.900,00 
- INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 20.795.155/0001-79
Valor R$: 3.270,00
- MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 25.329.901/0001-52
Valor R$: 101.594,05
- ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.324.021/0001-01 
Valor R$: 34.117,40
- TACIEL DA SILVA SANTOS
CNPJ: 37.639.423/0001-66
Valor R$: 217.451,00
- TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.807.909/0001-03
Valor R$: 29.200,00

Santa Rita - PB, 12 de janeiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos Psicotrópicos, para atender as necessidades 

da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 
26/01/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São 
Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.
saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 12 de janeiro de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2021. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: 
CT Nº 00001/2022 - 12.01.22 - POSTO SANTO EXPEDITO LTDA - EPP - R$ 645.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e 
óleo diesel s10), destinado ao abastecimento 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. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00023/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00002/2022 - 11.01.22 - POSTO 
DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - R$ 90.330,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
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: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DO MUNICI-
PIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA 
DE DISCOS REBOCÁVEL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: JMB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 17.084,20.

São João do Tigre - PB, 06 de Janeiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE SOLO NA ZONA RURAL DO MUNICI-
PIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB, UTILIZANDO TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA 
DE DISCOS REBOCÁVEL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 06.000 – SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA E ME – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA – 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: 
até 06/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
00301/2022 - 06.01.22 - JMB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 17.084,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2022
Objetivo: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para pavi-

mentação no sitio bodegas  no município de são jose da lagoa tapada , conforme termo de referência 
Anexo I do edital contrato de repasse nº. 1073595/58/2020 SICONV 906837

Reunião as 08hs:30min do dia 31 de Janeiro de 2022.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 

Nº 54 - Centro
- São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07:30 as 11:30 hs, site do http: http://

saojoselt.
pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.licitacao@saojoselt.

pb.gov.br
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 12 DE JANEIRO  DE 2022

JOAO JUCELIO SILVA DO VALE
Presidente da CPL/PMSJL



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 13 de  janeiro de 2022         30
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 002//2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2022
Objetivo: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para 

pavimentação e Drenagem nos Bairros João Cavaco, Sanhauá, Mocó I e II no município de são 
jose da lagoa tapada , conforme termo de referência Anexo I do edital contrato de repasse nº. 
1073182-85/2020 SICONV 906264 

Reunião as 11hs:00min do dia 31 de Janeiro de 2022.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 

Nº 54 - Centro
- São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07:30 as 11:30 hs, site do http: 

http://saojoselt.
pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.licitacao@saojoselt.

pb.gov.br
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 12 DE JANEIRO  DE 2022

JOAO JUCELIO SILVA DO VALE
Presidente da CPL/PMSJL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ADENDO AO EDITAL

DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, faz saber a 

todos, que se acha aberto o presente ADENDO AO EDITAL do Pregão Eletrônico nº 00001/2022, 
conforme o que se segue:  Fica incluído no Anexo I – Termo de Referência do edital, no seu Item 
4 e Anexo IV – Minuta do Contrato na sua Cláusula Sexta, Item 2 a seguinte exigência: “O veículo 
deverá ser, novo 0 km de primeiro uso, conforme Lei Federal nº 6.729/1979 e deliberação CONTRAN 
nº 64/2008, vendido pelo fabricante ou concessionária autorizada do fabricante.”. Permanecem 
inalterados os demais termos do edital. Informações pelo site: portaldecompraspublicas.com.br ou 
email:cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 12 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE PRAZO E REALINHAMENTO

10º TERMO ADITIVO (sendo este de realinhamento) do Contrato de nº 00012/2018. Partes 
Prefeitura Municipal de S.S. de L. de Roça e CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA - ME 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e serviços 
remanescentes para Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta Padrão Com Vestiários, 
no Município de S. S. de L. de Roça. Convenio 1005943 PAC II, adicionados de contrapartida do 
Município. Fundamento legal: TP Nº 00001/2017. Dotação: Recursos Próprios do Município /Recurso 
Convênio 1005943 PAC II: 02050.12.361.2002.1053 - 4490.51.0000 – 500/570 Objeto do Aditivo: 
Defasagem nos preços contratados para os preços do mercado consequentemente foi elaborado 
uma atualização de preço para a tabela base mais atual do ORSE/SINAPI de novembro de 2021.
Mantendo As demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.II, §, Da Lei 8666/93. Assinam: 
SEVERO LUÍS DO NASCIMENTO NETO e CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA – ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 00001/2022
(segunda chamada)
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna pú-

blico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto federal n.º 
10.024/2019, Instrução Normativa 206/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste em: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de 04 (quatro) veículos tipo passeio,  a fim 
de atender as demandas operacionais desta municipalidade, conforme condições, exigências e 
especificações técnicas constantes no termo de referência. Abertura das propostas: 26/01/2022, 
às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro Oficial desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frei Fernando, s/n, Centro, 
CEP 58510-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Com-
pras Públicas – endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, no site da Prefeitura – endereço 
www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br, no site do TCEPB – endereço www.tce.pb.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33041222. E-mail: licitacaossdoumbuzeiro@gmail.com.    

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 10 de janeiro de 2022.
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Aterro Sanitário Licenciado para recebimento e disposição de Resíduos 
Sólidos Urbanos produzidos pelo Município de Sertãozinho, Estado da Paraíba. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Sertãozinho: 02.07.17.512.2009.2.036.3.3.90.39.00.00.00.00.0500.. VIGÊNCIA: até 07/01/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00004/2022 - 07.01.22 - 
ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 59.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para aten-
der as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Sertãozinho: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.39.00.00.00.00.0500.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT 
Nº 00005/2022 - 07.01.22 - JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para aten-

der as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Sertãozinho: 03.01.09.122.1005.2.068.3.3.90.39.00.00.00.00.1430.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Entidade de Previdência de Sertãozinho 
e: CT Nº 00001/2022 - 07.01.22 - MARCOS EDSON DE AQUINO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 55.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo perti-
nente destinada a execução da obra de construção de Creche Municipal, no Município de Solânea/
PB. Recursos: Convênio nº 513/2021 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DA PARAÍBA/PMS. 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) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@
yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 12 de Janeiro de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 014/2022
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25 

de janeiro de 2022, às 013:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Aquisição de sacos, 
sacolas plásticos (P,M,G e GG) reforçados e bobina picotada para atender as necessidades das 
secretarias municipal de infraestrutura e saúde,Interessados poderão baixar o edital no portal da 
transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 
08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) 
reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor 
cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 12 de janeiro de 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

YVONE DO NASCIMENTO SILVA portado do CPF nº 181.580.804-72, torna público que requereu à 
SEMAPA Secretaria do Meio Ambiente Pesca e Aquicultura da Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB,, 
as Licenças Prévia, Instalação e Operação,para REGULARIZAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, 
localizado na Praça Getúlio Vargas nº 68, Centro de Cabedelo/PB.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 248/2021
PROCESSO Nº 19.000.001874.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
E HOSPITALAR, destinado ao HRWL , HINL, HRQ, HEM, HRCR, HDFBC, HDDJGS, HRPSRC, 
HRETCG, CSJM, HRS, HRP, HMSF, CSG, CSCA, HRC, CSCF, CPAM e HPMGER, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02587-2  
João Pessoa, 12 de janeiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 43/2021
Registro CGE Nº  22-00032-0 14/02/2022 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades Areia de 
Baraúna, Belém do Brejo do Cruz, Catin-
gueira, Catolé do Rocha, Emas, Jericó, 
Livramento, Mato Grosso, Maturéia, Nova 
Olinda, Santa Luzia, Santana dos Garrotes, 
São Bento, São José do Bonfim, Teixeira 
e Vista Serrana, com aproximadamente 
30,23 km.
Valor estimado da obra: R$ 25.264.773,72
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 12 de janeiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os Associados e Contribuintes Efetivos deste 

Sindicato, em dia com suas contribuições sociais, a participarem da Assembléia Geral Extraordinária 
a ser realizada no dia 25/01/2022 (terça-feira) na sede do Sindicato das Empresas de Hospeda-
gem e Alimentação de João Pessoa – SEHAJP, situado na Av. General Edson Ramalho, 1370 SL 
02 – Manaíra, João Pessoa/PB, às 14:00 horas em primeira convocação, onde deliberarão sobre 
o seguinte assunto:

• Celebração da(s) Convenção(ões) Coletiva(s) de Trabalho
Fica estabelecido que não havendo número legal na hora marcada, a Assembléia será realizada, 

em segunda convocação às 15:00 horas, observadas as formalidades legais estabelecidas nos 
artigos 612 e 859 da CLT.

João Pessoa/PB, 12 de janeiro de 2022.
GRACO TERCEIRO NETO PARENTE MIRANDA

Presidente do SEHA – JP
SINDICATO DAS EMPRESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PESSOA

A ARCO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.663.012/0001-31, com endereço a Rua 
Professor Francisco Oliveira Porto nº 425 - Sala 009 – CEP: 58.033-390, Brisamar – João Pessoa 
– PB, torna público que requereu à SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRICULTURA 
(SEMAPA), a licença de instalação, para regularização de um prédio Multifamiliar, uso R5, situado na 
Avenida José Américo de Almeida Filho, Lote 3-A, Quadra S/N, Bairro Areia Dourada, Cabedelo/PB.

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

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Extrato de Contrato -Tomada de Preço - n°003/2021

CONTRATO Nº: 002/2022 (TP 003/2021)
CONTRATANTE: Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano
CONTRATADA: RESOLVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (CNPJ: 

Nº 26.884.229/0001-20)
OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde no Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação 

Laureano, conforme Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº 003/2021, referente convênio 
Nº877969/2018.

VALOR R$: R$ 409.849,61 (Quatrocentos e nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e 
sessenta e um centavos) 

João Pessoa, 14/01/2022.
Ricardo Vieira Coelho

Presidente da Comissão de Licitação

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CNPJ 09.112.236/0001-94
Extrato de Contrato -Tomada de Preço - n°005/2021

CONTRATO Nº: 003/2022 (TP 005/2021)
CONTRATANTE: Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano
CONTRATADA: RESOLVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (CNPJ: 

Nº 26.884.229/0001-20)
OBJETO: Reforma da Unidade de Saúde no Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação 

Laureano, conforme Licitação na Modalidade Tomada de Preço  nº 005/2021, referente convênio 
Nº899504/2020.

VALOR R$: R$ 408.993,53 (Quatrocentos e oito mil novecentos e noventa e três reais e cinqüenta 
e três centavos) 

João Pessoa, 14/01/2022.
Ricardo Vieira Coelho

Presidente da Comissão de Licitação

EDITAL – O Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado da Paraíba – 
SINDSPOL/PB, juntamente com o SINAEPE/PB, SINEPEP/PB e SINDÃO/PB, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, convoca todos os policiais civis ativos, inativos e pensionistas 
da Polícia Civil do Estado da Paraíba, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que 
acontecerá no próximo dia 13 de janeiro de 2022, às 08hs em primeira convocação uma hora após 
segunda chamada com a presença de qualquer número, no auditório da sede própria do SINDSPOL/
PB, sito, Avenida General Osório, nº 90, Centro. João Pessoa/PB. Pauta a) Avaliação, discussão 
e deliberação da pauta discutida com o Governador do Estado e Equipe Econômica em audiência 
no dia 11/01/2022 na Granja Santana. João Pessoa, 11 de janeiro de 2022.

Antônio Erivaldo Henrique de Sousa
Presidente do SINDSPOL/PB

Antonio Targino da Costa Neto
Presidente do SINAEPE/PB

Arnaldo Coutinho de Oliveira
Presidente do SINEPEP/PB

Charles Lustosa
Presidente do SINDÃO/PB
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