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Recepção a indígenas
refugiados faz PB ser
destacada pela ONU
Estado foi selecionado para mostrar as boas práticas na recepção e promoção da cidadania
a esses povos durante evento da Agência da ONU para Refugiados no Brasil. Página 13
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Paraíba
Foto: Luis Lima Jr/Estadão Conteúdo

Ano CXXVIII Número 296 | R$ 2,50

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

Vacina infantil Primeiras doses chegam hoje e
serão distribuídas amanhã para todo o estado. Página 5

Em feiras de livros usados,
economia chega a 50%
Proximidade do início do ano letivo atrai consumidores a
pontos de venda e troca de didáticos e paradidáticos. Página 8

Foto: Evandro Pereira

Diversidade
Empreender PB tem balcão de
negócios no Salão do Artesanato
Equipe tira dúvidas, renegocia dívidas e inscreve
artesãos para concessão de crédito. Página 20

Geral
Descontos com o IPTU da
capital podem chegar a 20%
Prefeitura da capital também passou a aceitar
pagamento do imposto através do PIX. Página 3

Alta no preço do café tem afetado consumidor

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Esportes

Produto acumula mais de 85% de aumento e têm feito o paraibano optar por marca mais barata; nos supermercados, pacote de 250g pode passar de R$ 8. Página 17
Foto: Roberto Guedes

Cultura
‘Nós, Voz, Eller’
Val Donato se une ao guitarrista
e ao baxista da banda de
Cássia Eller para celebrar
o legado da cantora,
morta em 2001.
Página 9

A Covid em números
NA PARAÍBA*
NO BRASIL
NO MUNDO

466.939

MORTES

vacinas aplicadas

9.613

Memorial
Tradicional velório na sala de
casa está deixando de existir

Foto: Divulgação

Em alerta Defesa Civil aponta que cerca de 30 mil pessoas estão vivendo em
42 áreas de risco em JP e que realiza ações de prevenção constantemente Página 6

CASOS

Copa do Mundo 2022 Tite convoca o paraibano
Matheus Cunha (foto) para jogos das Eliminatórias. Página 21

------

22.815.827 620.609 338.787.150
317.166.137 5.513.550 9.568.884.769

Padre afirma que transferência dos rituais para funerárias é uma
forma de ”deixar a morte mais distante de casa”. Página 24
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MÊS DE DEDICAÇÃO
À SAÚDE MENTAL
#ACOMUNICAÇÃOSALVAVIDAS

Colunas
(Escolas de tempo integral) Triplicou-se, de
repente, o que era extremamente necessário ao processo
ensino-aprendizagem, para partirmos a uma nova era
Página 2
de eficácia educacional na Paraíba.
Damião Ramos Cavalcanti

Todo mundo torce. E torcer, que eu digo, não é
no sentido de desejar boa sorte, apenas, ou o
sucesso de alguém na vida. Falo de torcer de forma
Página 22
competitiva (...). Torcer pra ganhar.

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

“Depende de nós”
Em situação muito difícil vivem, hoje, milhares de pessoas
em diversas cidades brasileiras. Referimo-nos aqui apenas
às vítimas dos fortes temporais que ora desabam sobre o
país. Sim, porque há também milhões de pessoas imoladas
pela seca, pelas variadas formas de violência social e pelas
pandemias, que não são provocadas apenas pelos influenza e
coronavírus.
Aperta o coração e dói na consciência, para quem tem um
mínimo de sensibilidade, ver homens e mulheres, maridos e
esposas, filhos e filhas, com as mãos na cabeça, desamparados,
desesperados diante dos entulhos que restaram no lugar onde
antes erguiam-se as casas onde moravam - mesmo humildes,
levantadas em locais insalubres, as casas onde moravam.
A Bahia tinha um jeito. Talvez agora não tenha mais. Pelo
menos em algumas cidades baianas, não tem mais, a não ser
luto, desabrigo e um naco de esperança em um futuro sobre o
qual também não se sabe mais. E não adianta querer ir para
Minas. Minas também quase não há mais. Pouco menos da
metade do Brasil sob temporais, é o que se sabe ao certo.
De dezenove para cá, o Brasil parece ter se transformado
em uma zona de convergência de azares. As epidemias
arrastam a vida e o sossego, assim como a falta de rumo do
governo central esboroa a renda e o emprego. Não bastasse
isso, vieram as tempestades, derrubando casas, destruindo
pontes, desfazendo estradas, misturando tudo em um imenso
lamaçal.
Há quem ouça risos de hiena ecoando lá do Planalto
Central. O desalento, ao que parece, causa esse tipo de
transtorno, o de deixar de ouvir estrelas, para alucinar, vendoas sendo bordadas por um capitão nos ombros de certos
generais. Afinal, indaga, que tanto ri o senhor presidente,
aboletado na moto aquática, mesmo com a barriga estufada?
Instabilidade é palavra que define o estado da natureza
e o contexto histórico da nação. A tormenta pode vir do céu,
do mesmo modo que, no plano figurado, a borrasca pode
ser incitada dentro do palácio ou dos quartéis. “Que o sol
descortine mais as manhãs” ou “se este mundo ainda tem jeito”
- como canta Ivan Lins -, “depende de nós”, apenas.

Artigo
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A Paraíba revoluciona a Educação
Desde meus tempos de Grupo Escolar, depois do frisson quotidiano, problemas
em Pilar, chamava-se “dever de casa” o e trânsito, os pais chegam em casa um
que, atualmente, tem o nome de “tarefa bagaço. A Escola de Tempo Integral preescolar”. Se era em casa e com menino senciei na França, onde a Escola recebia
no meio, como hoje, cabia aos pais esse minhas três crianças, outras centenas e
trabalho. Então, esse serviço familiar não os jovens, dando-lhes , pela manhã, aulas
acontecia a contento, em razão da relativi- e ensino; merenda e almoço, educando
dade ou do grau de instrução dos pais que, como se realiza uma refeição, com até
também, depois das suas cansativas horas sesta depois. E, à tarde, recomeçavam
de trabalho, fora de casa ou no campo, as atividades, aprendidas pela manhã.
tomavam banho e, na boquinha da noite, Enfim, a casa e a família são o pouco de
meninos e meninas, já bocejando, tenta- tempo, que resta, para as crianças, irmãos
vam complementar o ensino, que seus e pais conviverem entre si, interagirem e
se educarem familiarmente. A educação
filhos teriam recebido na escola.
Experimentei essa realidade, quando de casa é a familiar, brincadeiras, troca de
meu pai, que já tinha feito o primário até carinhos e respeito à mãe e ao pai; noutro
dia, na escola, ensino de
o exame de admissão, sabia
muito bem, naquele nível,
A solução é o conteúdo formal, sociabilidade e solidariedade. Dada
português e matemática.
Puxavões de orelha e outras
prolongamento da essa separação de funções,
acabar-se-ia o tradicional
inabilidades pedagógicas
subsistem, ainda hoje, bem
rede de escolas de “dever de casa” ou as obrigações escolares, aperfeivisíveis e ditas, neste temtempo integral
çoando-se o convívio da
po de isolamento social por
família. Hoje, já morre mãe
causa da covid. Viralizou o
vídeo em que o pai, Dr. Beto, com muita co- ou pai frustrados, porque não cumpriram
ragem, esclareceu ser impossível ensinar, a paternidade e maternidade, com amor
ao mesmo tempo, dar conta de três crian- junto aos filhos.
A solução é o prolongamento da rede
ças, explicando-lhes o bem dito “dever de
casa”: a um era geometria, ao outro portu- de escolas de tempo integral. Nesse último
guês e ao terceiro complicados cálculos de dia 10, o Governador João Azevêdo trouxe
matemática e ainda falar inglês... Reclama- uma boa nova ou a melhor notícia que
va ele que não teria recebido a formação de se poderia ter na Paraíba, em termos de
substituir os professores da escola, mesmo educação: “Trabalhamos fortemente para
durante os limites da pandemia, apesar a universalização das escolas de tempo
da maior das boas vontades. As escolas integral, e conseguimos realizar, em todas
receberam o recado e atenuaram o dever. as 223 cidades paraibanas, uma Escola
Eles e elas têm razão, dar aula à crian- Cidadã de Tempo Integral”. Triplicou-se,
ça exige do docente filosofia, psicologia de repente, o que era extremamente nee sociologia pedagógicas mais do que cessário ao processo ensino-aprendizaaos crescidos estudantes universitários. gem, para partirmos a uma nova era de
Isso foi descoberto por países, há muito eficácia educacional na Paraíba, sim, mas
tempo, que inventaram a “escola de tempo do que transformadora e exitosa. Que esse
integral”, corrigindo, de imediato, a neces- caminho se prolongue, revolucionando a
sidade extrema do pai “despreparado” as- educação na Paraíba, nos anos que advêm
sumir o lugar do professor. E atualmente, e que advirão.

Fotolegenda

Foto: Ortilo Antônio

A rua dos meninos
Os gritos alegres bailam ao ritmo planeta que tanto maltrata bichos,
das coloridas pipas que singram céus matos e gentes. E se empolgam com
e sonhos de meninos. A rua tranquila as novidades da casa, produzindo uma
se agita em acrobacias e destreza de estranha, mas calorosa, sinfonia de
mãos que imprimem ritmo e direção mistura de vozes, perguntas, comena ventos e aventuras. E me fascina o tários. Mas as pipas, diligentemente
encantamento. E me agarro a rabiola largadas em alguma calçada, reclade uma descuidada pipa que, rasteira, mam atenção e os meninos voltam
passa ao imaginário alcance de meu à rua e, na sua pasmaceira rotina,
desejo de voar nos mundos daqueles agitam braços e gritos enquanto os
meninos de calções marcados por coloridos artefatos somem nas corsujeiras e traços de terrenos baldios rentes de vento que passam tangendo
onde pequenas touceiras de algodão fiapos de nuvens em direção a poentes
de seda se agigantam em densas flo- outros.
E os dias seguem. Alguns, sem os
restas a esconder mundos e revelar
possibilidades de criação e invenção. meninos que, certamente, encontraA chuva da noite ainda respinga ram outras trilhas e outras modalidae brilha nas derradeiras gotas que se des de aventuras. E o azul céu da rua
desprendem das biqueiras. E os me- se esconde entre nuvens e véus como
a chorar a saudade dos
ninos espalham gritos
e algazarras nas poças
A chuva da noite meninos e de suas esvode água que desenham
açantes e alegres pipas.
pr of u nda s lagoa s no
Alguns dias depois, raios,
ainda respinga e
minúsculo quadrado do
relâmpagos e t rovões
terreno baldio espre- brilha nas derradeiras correm biqueiras em chumido entre casas. E me
vas que voltam trazendo
associo a trupe e adviros gritos dos meninos
gotas que se
nas brincadeiras soltas e
to que, minutos antes,
desprendem das
molhadas das águas que
jacarés e tubarões fochegam lavando tristezas
ram avistados nadando
biqueiras
e calores de dias quentes
naquelas águas e que,
e incertos. Os corpos mopor limitação de espaço,
migraram para o açude grande, onde a lhados em pequenos calções saltam
precoce sangria atrai olhares e curio- acrobacias e desenham cortinas de
sidades. Olhares estranhos me fitam. água. E são apenas meninos.
A campainha de casa é despertaEsboço um sorriso de canto de boca e
os meninos me aceitam e me acolhem da pela insistência do toque. Abro o
na aventura de atravessar mares tão portão e sou sacudida pela sinfonia
revoltos.
dos meninos que, com um retalho do
E para mim se apresentam e se jornal Gazeta do Alto Piranhas nas
aventuram em conhecer minha casa, mãos, mostram minha foto e exigem
encantados com algumas poucas e a confirmação da curiosidade: é você
raras antiguidades e minha farta cole- aqui? E você escreve aqui? A confirção de imagens de São Francisco, meu mação faço agora. Para os meninos
protetor em travessias e trilhas de um da rua.

Limpeza e pintura nas ruas!
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JP aumenta desconto do IPTU,
que poderá ser pago via Pix
Município dará mais 5% de abatimento a contribuintes em dia, além dos 15% já oferecidos, somando um total de 20%
A Secretaria da Receita
Municipal (Serem) da Prefeitura de João Pessoa vai
conceder um desconto a
mais aos contribuintes da
capital sem dívidas tributárias e não-tributárias dos
anos anteriores. Além dos
15% de desconto, quem vai
pagar em cota única até o
dia 8 de março terá direito a mais 5% de desconto cumulativo, chegando a
20%. Quem resolver pagar
parcelado em dez vezes ou o
total do exercício no dia 8 de
abril, porém sem o desconto
da cota única, também terá
5% de desconto. Outra novidade para este ano é o pagamento via Pix, disponibilizado desde ontem para quem
emitir o guia de pagamento
no Portal do Contribuinte.
De acordo com o secretário da Receita, Sebastião
Feitosa, para ter direito ao
desconto, a Serem considerou a situação de cada contribuinte apurada no 31 de
dezembro de 2021. Quem
estava sem nenhum débito
na Prefeitura naquele dia,
automaticamente receberá
o desconto de 5% no pagamento do IPTU 2022. “Esse
desconto é cumulativo. Então, se a pessoa escolher
aproveitar também o desconto de 15% da cota única, ela terá, ao todo, 20% de
desconto. Mas se a pessoa
não puder pagar todo de
uma vez e parcelar, também
ganha os 5% de desconto”,
afirmou. O desconto não é
aplicado na Taxa de Coleta
de Resíduos (TCR).
O desconto de 5% a
mais é temporário e válido
apenas para o IPTU do exercício de 2022. Ele foi autorizado via medida provisória
(MP 17) assinada pelo prefeito Cícero Lucena e publicada no Semanário Oficial
do Município, no último dia
30. “A medida é importante
para garantir um desconto a

Foto: Agência Estado

UN

mais ao cidadão de João Pessoa neste momento de crise
em todo o país, sobretudo
no início de ano, quando há
mais contas para serem pagas, impostos e outras despesas”, lembrou o secretário.
Pix
Sebastião Feitosa destacou também que para
facilitar os pagamentos, a
Serem fez uma atualização
no sistema de geração das
guias para que também
aceite a transação através
do Pix. Ao emitir o boleto,
o contribuinte poderá efetuar o pagamento pela linha
digitável, pelo código de
barras ou também pelo QR
Code (para Pix).

Emissão das guias
O cidadão que quiser
adiantar o pagamento do
IPTU e da TCR já pode imprimir a guia no Portal do
Contribuinte (https://www.
joaopessoa.pb.gov.br/pc/).
Desde a manhã de ontem, o
sistema está gerando os boletos. Ao emitir a guia para
pagamento em cota única, o

contribuinte será informado se também tem direito
ao desconto cumulativo de
mais 5%. A cota única vence
no dia 8 de março e os boletos começarão a ser distribuídos a partir de fevereiro.
Para gerar a guia, o cidadão deve informar o número de inscrição do imóvel
ou a localização cartográfica
(estes dados podem ser verificados em carnês de anos
anteriores) para ter acesso
às informações dos tributos.
Com isso, o contribuinte definirá se quer pagar em cota
única com desconto, se quer
pagar o total do exercício
em cota única, porém sem
desconto, mas com vencimento apenas em 8 de abril,
ou se prefere parcelar em
até 10 vezes. Após emitir a
guia, o contribuinte deve esperar pelo menos meia hora
(período de validação do
boleto) para efetuar o pagamento.
Conforme as datas estabelecidas pela Secretaria
da Receita, o calendário de
pagamentos fica da seguinte
forma, no quadro abaixo.

Calendário de vencimentos dos pagamentos
n 08/03 – Cota única com desconto
n 08/04 – Total do exercício sem desconto

Parcelamento em 10 vezes, com vencimentos em:
n 1ª

parcela: 08/03

n 2ª parcela: 08/04
n 3ª parcela: 09/05
n 4ª parcela: 08/06
n 5ª parcela: 08/07
n 6ª parcela: 08/08
n 7ª parcela: 08/09
n 8ª parcela: 10/10
n 9ª parcela: 08/11

n 10ª parcela: 09/12

Informe
Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

Ação social

O encontro entre as
equipes técnicas se
faz necessário para
que os servidores do
município compreendam como se dará
a implantação
do serviço

Projeto ‘Família Acolhedora’
chega a Barra de Santana
A Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Humano (Sedh), por meio da
Gerência Executiva da Proteção Social Especial e Gerência Operacional de Alta
Complexidade, iniciou, na
quarta-feira (12), na cidade de Barra de Santana, o
processo de apresentação e
implementação do Serviço
Família Acolhedora nos territórios. O município, localizado na 3ª Região Geoadministrativa, é o primeiro a ser
visitado pela equipe técnica
da Sedh para tratar da implantação do Serviço.

“É uma candidatura pra valer”, disse Baleia Rossi, referindo-se à senadora Simone Tebet, que é a representante do partido na corrida
presidencial. Ele nega, portanto,
que o MDB esteja apenas fazendo
‘jogo de cena’ para, lá na frente,
emplacar a senadora como candidata a vice-presidente em chapa
alheia.

Visita
Da visita participaram além da gerente Executiva da Proteção Social
Especial, Ana Paula Sales
de Medeiros; a técnica
de referência do Serviço
de Acolhimento Familiar
(SAF) da 3ª Região - Polo
Esperança, Marcela Bezerra; a coordenadora do
SAF - Polo João Pessoa,
Anne Valéria F. de Freitas
e Gerlane Alves, técnica
de referência do SAF no
Estado, que estiveram
reunidas com a rede socioassistencial, rede in-

tersetorial e sistema de
garantia de direitos de
crianças e adolescentes
(Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA e Sistema
de Justiça).
O encontro entre as
equipes técnicas se faz
necessário para que os
servidores do município
compreendam como se
dará a implantação do
Serviço de Acolhimento
Familiar, de maneira regionalizada, modalidade
implantada no Estado.

Serviços na PB têm alta de
0,5% no mês de novembro
O volume de serviços da
Paraíba teve alta de 0,5% em
novembro, frente a outubro,
de acordo com a Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS),
divulgada ontem pelo IBGE.
Até novembro de 2021, o volume registrou crescimento
de 9%.

“Não vamos interferir nisso”, diz Baleia sobre
decisão do MDB de lançar ou não candidatura

Presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi (foto) afirma que “existe uma torcida
[dentro da legenda] para que Veneziano seja candidato a governador”, mas ressaltou
que caso o diretório estadual faça outro movimento – como se manter na base governista e apoiar a reeleição do governador João Azevêdo (Cidadania), por exemplo
– a executiva nacional acatará a decisão – “A decisão que eles tomarem, a gente vai
respeitar. Nós não vamos interferir nisso”, disse, em entrevista à Rádio Arapuan. O
dirigente confirmou que o deputado Raniery Paulino, de fato, sugeriu em reunião ocorrida em Brasília, que o partido convidasse o governador para se filiar à legenda – “ele
é defensor da aliança do partido com o governador. E faz isso de modo muito
transparente”, disse, ressaltando que os membros do partido também estão
livres para construir essa possibilidade. “O que os companheiros da Paraíba
decidirem terão todo o apoio da executiva nacional”, reforçou, informando
que foi muito bem recebido pelo governador João Azevêdo, quando de sua
visita ao estado para divulgar sua campanha à Presidência da Câmara dos
Deputados, em janeiro do ano passado.

Não é balão de ensaio?

Foto: Alberto Machado/Secom-PB

“É uma candidatura viável”

“Na calada da noite”

Baleia Rossi insiste em dizer que
“é uma candidatura viável [a de
Tebet]”. No entanto, o desempenho da senadora nas pesquisas é pífio – não passa de 1%.
O dirigente, porém, não enxerga a baixa pontuação como um
problema, neste momento. “Ela
apareceu na pesquisa do Datafolha com 1%. É significativo
para quem ainda não é conhecida do grande público”.

Prefeito de Pedras de Fogo, Manoel Júnior (sem partido), comentou a sua destituição da presidência do Solidariedade, a qual
classificou como “ato de traição”.
E revelou um fato relevante nesse contexto: “Falei com Paulinho
da Força [presidente nacional] no
final de dezembro. Estava tudo
bem. Aí, agora, aconteceu isso.
Na política, as coisas acontecem
na calada da noite”.

A receita nominal do
setor no Estado, por sua vez,
avançou 0,9%, mas foi inferior ao indicador nacional
(1,9%). Na região, o percentual só foi maior que os verificados na Bahia (-0,1%);
em Alagoas (0,0%); e no
Ceará (0,4%).

Já no acumulado de 12
meses, o volume de serviços
paraibano apresentou variação de 7,4%, menor que a
constatada na média do país
(9,5%). No mesmo período,
a receita do setor teve alta
de 11,6%, também abaixo da
média do Brasil (12,3%).

Na próxima segunda
O senador Veneziano Vital do Rêgo, que se
recupera de cirurgia na laringe, no Hospital
Vila Nova Star, em São Paulo, cravou a próxima segunda-feira como a data em que o MDB
irá iniciar o debate interno sobre os caminhos
que o partido seguirá nas eleições deste ano.
As reuniões deverão também definir a formação de chapas para a eleição proporcional.

Fora da mídia
A ausência de Romero Rodrigues (PSD) dos noticiários,
desde o início deste ano, tem sido notada por agentes políticos e pelos profissionais que acompanham a
cena política da Paraíba. Em meados de dezembro,
ele anunciou, oficialmente, que seria candidato a deputado federal, “dentro de uma estratégia amadurecida e alinhada com os planos nacionais do PSD”.

Julian Lemos quer Moro
filiado ao União Brasil
“Desde o dia da sua filiação ao Podemos para
cá, o Moro não cresceu absolutamente nada
nas pesquisas, nada. Porque esse recall de 10%
[registrada nas pesquisas] pertence a ele, são
10% dele”. Do deputado federal Julian Lemos
(PSL), ao O Antagonista, defendendo a filiação
de Sérgio Moro ao União Brasil, partido que
nascerá na fusão entre PSL e DEM.
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PIB do Brasil terá a 3 menor
expansão do mundo em 2022
a

Entre as mais de 170 economias do mundo, o país só terá desempenho melhor que Guiné Equatorial e Mianmar
Foto: Getty Images

Agência Estado
O PIB brasileiro terá um
dos desempenhos mais fracos do mundo neste ano, com
a menor taxa real de crescimento entre todas as grandes
economias do planeta. Entre
as mais de 170 economias
analisadas, o Brasil só terá
um desempenho melhor em
expansão do PIB que a Guiné
Equatorial e Mianmar. Ou seja,
o PIB brasileiro terá a terceira
menor taxa de expansão do
mundo em 2022.
Em 2022, o Brasil continuará a não acompanhar
o ritmo médio mundial. Nos
países ricos, a expansão média será de 3,7%, contra 4,5%
nos emergentes. Mesmo na
América Latina, o crescimento
do PIB será bem superior ao
brasileiro, com 2,2%.
Os dados são do relatório
Situação Econômica Global e
Perspectivas (WESP, na sigla
em inglês), publicado ontem,

pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da
Organização das Nações Unidas (ONU).
Segundo o documento, o
Produto Interno Bruto (PIB)
global deve crescer 4,0% neste
ano e 3,5% em 2023. A ONU
adverte para o fato de que a
retomada mundial enfrenta
“ventos contrários significativos”, em meio a novas ondas
da Covid-19, “desafios persistentes no mercado de trabalho,
desafios duradouros nas cadeias de suprimento e crescentes pressões inflacionárias”.
Em 2021, o PIB global
avançou 5,5%, estima ainda
o relatório.
No caso dos EUA, a expectativa é de crescimento econômico de 3,5% em 2022 e
de 2,4% em 2023. Para a zona
do euro, ela é de avanço de
3,9% neste ano e de 2,6% no
seguinte.
Para a China, é de altas de
5,2% e 5,5%, respectivamente.

A ONU projeta que, no
caso da Argentina, a economia registre crescimento de
2,2% no ano atual e de 2,6%
em 2023. Para o México, espera avanços de 2,9% e 2,2%,
respectivamente.
A ONU destaca o impacto
global da onda recente de casos
da Covid-19, com a variante
Ômicron, e projeta que o custo
humano e econômico da doença deve aumentar de novo.
A entidade pede uma resposta coordenada e sustentada
para conter a pandemia, que
inclua o acesso universal a vacinas, e destaca o risco da pandemia para uma recuperação
inclusiva e sustentável. Para a
ONU, a pandemia deixa como
uma “cicatriz de longo prazo”
uma maior desigualdade.
O relatório ainda adverte
que, no contexto atual, países
emergentes correm o risco de
enfrentar fraqueza de longo
prazo em seus mercados de
trabalho.

TCU: Brasil corre risco de reajuste
‘expressivo’ na conta de energia
Marlla Sabino
Agência Estado

Ainda que impeça um
“tarifaço” no curto prazo, a
autorização para mais um
empréstimo para socorrer as
empresas do setor elétrico,
somada a outras despesas, tem
o risco de acarretar aumentos
“expressivos” nas contas de
luz nos próximos anos, alerta
o Tribunal de Contas da União
(TCU) em relatório enviado ao
governo. O órgão cobra “clareza” e “objetividade” do governo na condução da política
tarifária e menciona “estudos
prévios deficientes” que não
indicam os dados completos
do impacto do financiamento
na inflação nem ações alternativas para equacionar os
problemas financeiros das
concessionárias.
Em meados de dezembro,
o governo publicou uma medida provisória que abre espaço
para um novo socorro ao setor
elétrico a fim de evitar um “tarifaço” nas contas de luz agora
em 2022, ano de eleições. O
empréstimo será usado para
bancar as medidas emergen-

ciais para evitar falhas no fornecimento de energia devido à
escassez nos reservatórios de
usinas hidrelétricas - e deve ser
pago nos anos seguintes. Não
foram detalhados os valores
exatos do empréstimo, nem
o prazo de pagamento, mas a
previsão é que a operação fique

Há o risco de o
consumidor, nos anos
vindouros, estar sujeito
a aumentos tarifários
expressivos, em razão
de efeitos cumulativos
de decisões tomadas
no passado

em torno de R$ 15 bilhões.
“De alguma maneira, começa-se a formar um acúmulo
de aumentos tarifários já em
razão de processos tarifários
anteriores, Conta-Covid e decisões tomadas durante a crise
hidroenergética”, diz o relatório. “Há o risco de o consumi-

dor, nos anos vindouros, estar
sujeito a aumentos tarifários
expressivos, em razão de efeitos cumulativos de decisões
tomadas no passado, como
pagamento da Conta-Covid e
dessa nova operação de crédito, associada aos regulares
reajustes/revisões tarifárias.”
Para os técnicos da Corte,
a opção pelo empréstimo, se
adotada, deveria ser baseada
em “estudos, evidências e análises estruturadas para que as
alternativas possam ser julgadas de maneira objetiva, sendo
possível, assim, verificar se a
política adotada representou
a alternativa mais vantajosa
para tratar o problema, frente
a alternativas de solução”.
É a quarta vez que o governo recorre a operações financeiras para conter reajustes elevados nas contas de luz
ou para socorrer as empresas
de distribuição. A última foi em
2020, quando o empréstimo
foi autorizado para minimizar os efeitos da pandemia de
Covid-19 sobre o setor - essa
operação, inclusive, já está sendo paga por meio de repasses
adicionais às contas de luz.

País continuará a não acompanhar o ritmo médio mundial; nos países ricos, média será de 3,7%, contra 4,5% nos emergentes

erramos
Na edição de ontem (13), nesta mesma página 4, erramos ao informar a data do
encerramento do 33º Salão do Artesanato Paraibano, evento que acontece na orla do
Cabo Branco, em João Pessoa, entre 16h e 22h. A programação se encerrará no dia 6
de fevereiro, e não 2, como saiu na matéria. Aos nossos leitores, nossas desculpas.

No STF, entidades tentam
barrar PEC dos Precatórios
Daniel Weterman
Agência Estado

A Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), a Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB)
em um grupo de instituições que
representam servidores públicos
entraram no Supremo Tribunal
Federal (STF) para suspender as
mudanças aprovadas pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
dos Precatórios e retirar a despesa
com o pagamento das sentenças
judiciais do teto de gastos.
A PEC foi apresentada pelo
governo do presidente Jair Bolsonaro e aprovada no Congresso
para viabilizar o Auxílio Brasil
de R$ 400 em 2022, mas também abriu espaço para outros
gastos de interesse eleitoral. No
total, a folga foi de R$ 113 bilhões
no Orçamento deste ano com
a mudança na regra do teto de
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gastos públicos e a limitação do
pagamento de precatórios, que
são dívidas reconhecidas pela
Justiça, a partir deste ano.
A ação questiona tanto a
tramitação formal da PEC no
Congresso, que foi fatiada em
duas emendas constitucionais
na promulgação, quanto o conteúdo da mudança. Um dos
principais dispositivos alvos do
pedido de suspensão é justamente o que limita o pagamento
de precatórios até 2026. Por isso,
a proposta aprovada recebeu o
apelido de “calote”.
Na ação, o grupo pede a retirada da despesa com precatórios
do teto de gastos, com a garantia
do pagamento total em cada ano.
A medida aprovada pelo Congresso reduziu o valor dos precatórios
a ser pago em 2022 de R$ 89 bilhões para cerca de R$ 45 bilhões.
Para os autores da ação, o

limite no pagamento das sentenças judiciais viola uma série
de dispositivos da Constituição,
como a separação dos Poderes,
os direitos fundamentais à isonomia e à propriedade e a efetividade da tutela jurisdicional. O
subteto, de acordo com a ação,
“representa inequívoca violação
ao princípio constitucional da
separação de poderes, que assegura não apenas a independência
e a harmonia entre os Poderes,
mas, principalmente, a proteção
dos indivíduos contra o abuso
potencial de um poder absoluto.”
A ação também questiona
a criação de uma comissão no
Congresso para fiscalizar os precatórios judiciais e a imposição
do chamado “encontro de contas”
aos credores, ou seja, quando o
pagamento de um precatório é
anulado com a compensação de
uma dívida cobrada pela União.

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em
face das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a situação
de seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede da empresa, situada na Av. Júlia Freire, 1058, Expedicionários - João Pessoa/PB ou entrar em contato
com a mesma através dos números 4020.9093 (setor de cobrança) e 0800 2809130 (SAC). Vale destacar que o desinteresse do beneficiário (não regularização da situação contratual no prazo acima conferido) acarretará na adoção
das medidas previstas na legislação supramencionada. A HAPVIDA JOÃO PESSOA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.
Contrato:3010J215435
Contrato:3010J191789
Contrato:3010I501396
Contrato:3010J038769
Contrato:3010J074797
Contrato:3010J173338
Contrato:3010J187141
Contrato:3010J169818
Contrato:3010J124777
Contrato:3010J196155
Contrato:3010I865285
Contrato:3010J132016
Contrato:3010J199546
Contrato:3010J215061
Contrato:3010J196371
Contrato:3010J066494
Contrato:3010J118493
Contrato:3010I909859
Contrato:3010J094303
Contrato:3010I790028
Contrato:3010I790332

CPF:018036404,
CPF:064921434,
CPF:082294364,
CPF:084969054,
CPF:085251334,
CPF:094564644,
CPF:097343214,
CPF:105482424,
CPF:700934624,
CPF:702356594,
CPF:768755394,
CPF:010613174,
CPF:011032554,
CPF:011189964,
CPF:011338444,
CPF:011512894,
CPF:012237244,
CPF:013026404,
CPF:017226944,
CPF:020947144,
CPF:024513324,

Contrato:3010I484435
Contrato:3010J209973
Contrato:3010I858819
Contrato:3010J154130
Contrato:3010I887732
Contrato:3010J197529
Contrato:3010J127145
Contrato:3010J200542
Contrato:0700D497106
Contrato:3010J158189
Contrato:3010J080903
Contrato:3010J195644
Contrato:3010J212244
Contrato:3010I868166
Contrato:3010I907058
Contrato:3010J229205
Contrato:3010J086829
Contrato:3010J219612
Contrato:3010J141945
Contrato:3010J198107
Contrato:3010J255748

CPF:024942044,
CPF:028761934,
CPF:037745984,
CPF:047100314,
CPF:048654514,
CPF:049676254,
CPF:050725124,
CPF:053544674,
CPF:056632874,
CPF:056736204,
CPF:057798494,
CPF:057798494,
CPF:058621904,
CPF:060740214,
CPF:060843454,
CPF:062828614,
CPF:064861485,
CPF:065432904,
CPF:066838984,
CPF:067514324,
CPF:069295424,

Contrato:3010J192381
Contrato:3010J187990
Contrato:3010J221101
Contrato:3010I995885
Contrato:3010J219561
Contrato:3010J171476
Contrato:3010J081001
Contrato:3010J195868
Contrato:3010J184645
Contrato:3010J211891
Contrato:3010J210372
Contrato:3010J174115
Contrato:3010J200155
Contrato:3010J174661
Contrato:3010J139206
Contrato:3010J178635
Contrato:3010I683210
Contrato:3010I890537
Contrato:3010J203600
Contrato:3010J207760
Contrato:3010J211216

CPF:072117784,
CPF:072292054,
CPF:073082504,
CPF:073385124,
CPF:074599894,
CPF:076561524,
CPF:077097274,
CPF:078046051,
CPF:078573464,
CPF:080270474,
CPF:084332624,
CPF:084640124,
CPF:085420814,
CPF:088665094,
CPF:089743684,
CPF:090369534,
CPF:093241134,
CPF:093736944,
CPF:095596294,
CPF:095712514,
CPF:096352804,

Contrato:3010J160476
Contrato:3010J126930
Contrato:3010J201064
Contrato:3010J061847
Contrato:3010J185464
Contrato:3010J195707
Contrato:3010J145100
Contrato:3010J190889
Contrato:3010J204001
Contrato:3010J202620
Contrato:3010J214125
Contrato:3010J072709
Contrato:3010J053304
Contrato:3010I624808
Contrato:3010J199171
Contrato:3010J207970
Contrato:3010J196390
Contrato:3010J218691
Contrato:3010I749899
Contrato:3010J215309
Contrato:3010J194636

CPF:096967574,
CPF:097233804,
CPF:097744944,
CPF:099114104,
CPF:099564604,
CPF:101355584,
CPF:101510254,
CPF:104716124,
CPF:104767294,
CPF:107119814,
CPF:108614864,
CPF:108951694,
CPF:109009404,
CPF:109552164,
CPF:109979534,
CPF:113134914,
CPF:114268074,
CPF:115651544,
CPF:120461734,
CPF:121568527,
CPF:126297534,

Contrato:3010J220956
Contrato:3010J181928
Contrato:3010J188126
Contrato:3010I239249
Contrato:3010J192406
Contrato:3010J204794
Contrato:3010I838350
Contrato:3010J087230
Contrato:3010I855023
Contrato:3010J197903
Contrato:3010J135467
Contrato:3010J132950
Contrato:3010J129402
Contrato:3010J200560
Contrato:3010J191803
Contrato:3010J186629
Contrato:3010J082356
Contrato:30100901165

CPF:135587114,
CPF:177026824,
CPF:180441298,
CPF:181422734,
CPF:344771284,
CPF:398360128,
CPF:572583254,
CPF:698830334,
CPF:700736934,
CPF:700827884,
CPF:703745294,
CPF:705159414,
CPF:705197954,
CPF:711146774,
CPF:716698944,
CPF:717843014,
CPF:790094174,
CPF:873426694.
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Paraíba

Áreas de risco
A cidade de João Pessoa possui cerca de 30 mil pessoas
morando em áreas consideradas de risco. Poluição do Rio
Jaguaribe é ameaça constante de alagamento. Página 6
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SES recebe hoje doses para
vacinar crianças contra Covid
Imunizantes da Pfizer serão distribuídos amanhã aos 223 municípios para que iniciem vacinação no final de semana
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

A campanha de vacinação contra a Covid-19 para
crianças de cinco a 11 anos
de idade começará neste fim
de semana na Paraíba. Neste
sábado, Campina Grande iniciará a vacinação seguindo as
recomendações do Ministério
da Saúde. No domingo, será a
vez de João Pessoa iniciar a
imunização do público, das
8h às 16h em dois pontos de
vacinação, Parque da Lagoa e
Parque Zoobotânico Arruda
Câmara (Bica).
O primeiro público a ser
contemplado em João Pessoa
com as doses serão crianças
com deficiência permanente,
comorbidades e quilombolas
de cinco a 11 anos. Para pais e
responsáveis de crianças com
comorbidades ou deficiências,
será exigido a apresentação de
comprovação médica através
de laudo. Segundo informações da Secretaria Municipal
de Saúde, o agendamento não
será exigido. A expectativa é
para que ambos os postos de
vacinação contem com atrações para o público infantil.
A projeção da secretária

municipal de Saúde da capital,
Margareth Diniz, é de que os
públicos indicados pelo Ministério da Saúde sejam contemplados com o recebimento
de mais doses nas próximas
semanas.
O município vizinho, Cabedelo, poderá largar na frente.
Segundo Murilo Wagner, secretário de Saúde do Município,
caso as doses cheguem pela
manhã, a aplicação começará
no mesmo dia. “Se conseguirem
nos entregar ainda pela manhã,
pode ter certeza que começaremos no sábado mesmo. se não, a
gente faz no domingo”, ressaltou
Murilo Wagner.
Seguindo orientação do
Ministério da Saúde, a vacinação infantil vai começar nas
crianças a partir dos 11 anos,
em ordem decrescente de idade. Os primeiros a receber o
imunizante serão as crianças
com deficiência permanente
e com comorbidades; indígenas e quilombolas e crianças
que convivem com idosos, na
mesma casa e, na sequência,
todas as demais crianças, por
ordem decrescente.
Segundo Isiane Queiroga,
chefe do Núcleo de Imunização da SES, crianças que não

estiverem acompanhadas de
pais ou responsáveis precisarão de autorização por escrito.

Os pais ou
responsáveis devem
estar presentes,
manifestando sua
concordância com a
vacinação. Em caso de
ausência de pais ou
responsáveis, a
vacinação deverá ser
autorizada por um
termo de assentimento
por escrito

“Os pais ou responsáveis
devem estar presentes, manifestando sua concordância
com a vacinação. Em caso de
ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser
autorizada por um termo de
assentimento por escrito”, informou Isiane Queiroga.
O imunizante pediátrico,
distinto do que já vem sendo

utilizado na população, também tem duas doses e possui
um intervalo de aplicação de
oito semanas. Não será exigido, em todo o estado da Paraíba, a obrigatoriedade da
prescrição médica com liberação para que a criança seja
imunizada.
Assim como em adultos,
a SES orienta que crianças
que apresentem doença febril aguda grave ou infecção
aguda adiem o recebimento
da dose para o momento em
que estiver recuperado. “Fiquem atentos, pais, mães, responsáveis! É fundamental que
possamos começar a vacinar
nossas crianças. Assim como
os adultos, elas também estão
expostas ao novo coronavírus.
Vamos fazer com que em 2022
nossas crianças possam estar
cada vez mais protegidas. É um
momento muito importante de
mais proteção para o futuro da
Paraíba”, declarou o secretário
executivo da SES, Daniel Beltrammi.
Durante os anos de 2020
e 2021, período pandêmico, a
Paraíba registrou 437 casos de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) por Covid-19 entre o público de zero a 11 anos.

Desses, 359 tinham de zero a
quatro anos e 78 de cinco a 11
anos. Ao todo, foram confirmados 28 mortes em decorrência
do agravamento da doença,
sendo 25 crianças de zero a
quartro anos, e três, com idade
entre cinco e 11 anos.

Distribuição das doses
As doses chegam ao
estado nesta sexta-feira, às
11h30. Em seguida, a partir
das 7h do sábado, a Secretaria de Estado da Saúde (SES),
por meio do Núcleo Estadual
de Imunizações e Gerência
Executiva de Vigilância em
Saúde, começará a distribuição do montante inicial aos
223 municípios.
A Paraíba vai receber, neste primeiro lote, 23.600 doses
pediátricas do laboratório Pfizer para iniciar a vacinação
do público, estimado pelo Ministério da Saúde, de 386.633
crianças na faixa etária.
A logística utilizada na
distribuição será a mesma
adotada desde o início da vacinação, a entrega será feita por
12 carros refrigerados e um
avião, para todas as regionais
de saúde, de onde os municípios farão a retirada.
Foto: Pfizer/Divulgação

Vacinação contra Covid-19 será iniciada a partir de crianças com 11 anos e seguirá na ordem decrescente; Paraíba recebe hoje remessa com 23,6 mil doses do imunizante da Pfizer, específico para o público

Internações de pessoas infectadas pelo coronavírus voltam a crescer
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Com a efetividade da vacina, a Paraíba não registrava
mais de 136 internações simultâneas para o tratamento da
doença desde o dia 24 de outubro de 2021, com 137 pessoas
hospitalizadas. O número, após
81 dias e aproximadamente três
meses, é fruto das previsões da
Secretaria de Estado da Saúde
(SES) de crescimento após os
festejos de fim de ano e período
de verão, somados à chegada
da variante Ômicron, de rápida
disseminação.
Segundo o Centro Estadual
de Regulação Hospitalar, oito
pessoas deram entrada em
hospitais públicos de referência
para o tratamento da doen-

ça em todo o estado entre a Campina Grande registra 12%
quarta-feira e ontem. Com a em UTI e 10% em enfermarias.
Após instabilidade na última
atualização, a ocupação total de
leitos de UTI (adulto, pediátrico quarta-feira, a SES notificou noe obstétrico), em todo o esta- vos 851 casos de contaminação
do, é de 24%, além de 15% em pela Covid-19, onde cinco são
casos moderados
enfermarias para
ou graves. Além
adultos ocupados.
Taxa
de
ocupação
de
Entre as made quatro mortes
crorregiões de leitos Covid-19 no Sertão em decorrência
saúde, o Sertão
do agravamento
teve um aumento é a maior do estado, com da doença.
considerável no 33% das UTIs ocupadas e
As vítimas fointervalo de 24h.
ram três homens
41% das enfermarias e uma mulher,
A região passou
com faixa etária
de 33% de ocupação em UTI para
de 55 a 81 anos.
41%, nas enfermarias o número Os falecimentos ocorreram em
saiu de 13% para 32%. A Região hospitais públicos entre os dias
Metropolitana de João Pessoa 11 e 12 de janeiro. Três patem uma ocupação de 34% e cientes não possuíam comor12% em UTI e enfermarias, res- bidades e um sofria de doença
pectivamente. Já a região de neurológica. Os óbitos foram

registrados para residentes em
João Pessoa, Cajazeiras, Patos
e Araruna.
Após a atualização, a Paraíba chegou a 466.939 casos
confirmados acumulados, sendo
363.041 pacientes recuperados e 9.613 vítimas fatais. Até
o momento 1.263.052 testes
para diagnóstico da Covid-19
foram realizados, constatando
casos em todas as cidades e
mortes em 222 dos 223 municípios. Riachão do Bacamarte
segue como a única cidade sem
confirmar mortes entre seus residentes.
Há mais de um mês a SES
não informa os dados referentes
à vacinação no estado devido
a instabilidade no sistema SPI
-PNI, de responsabilidade do
Ministério da Saúde.

JP segue
vacinação e
testagem da
população
A Prefeitura de João
Pessoa segue, hoje, sua
campanha de vacinação
contra a Covid-19 imunizando a população em 57
postos distribuídos pela
cidade e oferecendo testagem para Covid-19 em
postos fixos instalados na
Federação das Indústrias
da Paraíba (Fiep), no Laboratório Central de João
Pessoa (Lacen-JP) e nas
unidades de saúde da família (USF).
A aplicação da D1
é destinada às pessoas a
partir de 12 anos. Estão
disponíveis as segundas
doses de CoronaVac (28
dias após a primeira dose),
Pfizer (60 dias), AstraZeneca (90 dias) e Janssen. Podem tomar a terceira dose
a população com idade a
partir de 18 anos (120 dias
após a segunda dose), imunossuprimidos (28 dias) e
os trabalhadores de saúde
(120 dias).
A aplicação da quarta
dose é destinada para os
indivíduos imunossuprimidos que tenham recebido a terceira dose há, pelo
menos, 120 dias, sendo
oferecida nas policlínicas
do Cristo, Mangabeira e Jaguaribe.
Todos os públicos devem realizar o agendamento da vacinação pelo aplicativo Vacina João Pessoa
ou site vacina.joaopessoa.
pb.gov.br.
Testagem
A testagem é realizada
de segunda a sexta-feira. O
horário de funcionamento
da Fiep é das 8h às 12h; no
Lacen-JP, das 9h às 16h; e
nas USF das 7h às 11h e das
12h às 16h.
A Fiep está localizada
na Rua Rodrigues Chaves,
nº 99 – 1º andar, no bairro
das Trincheiras, próximo
ao Pavilhão do Chá. Já o Lacen-JP fica na Rua Alberto
de Brito, s/n, no bairro de
Jaguaribe, anexo à Policlínica Municipal.
O recomendado é
que procurem a testagem
pessoas que estejam com
sintomas gripais para que
sejam mais bem definidos
os tratamentos que serão
recomendados. Para realizar o teste, basta apresentar identidade e CPF, para
que seja realizado o registro no sistema.

Através do QR Code
acima acesse o site
Vacina João Pessoa.
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Rio Jaguaribe, entre as Comunidades
São Rafael e Padre Hildon Bandeira, é
ameaça constante de alagamentos
durante o período de chuvas fortes

Capital possui 30 mil pessoas
vivendo em 42 áreas de risco
Defesa Civil informou que ações de prevenção, como desassoreamento de rios e inspeções, são realizadas durante todo o ano
lekajp@hotmail.com

Em João Pessoa existem mais
de 30 mil pessoas morando nas 42
áreas de riscos da cidade, o que representa cerca de seis mil famílias
vivendo a mercê das intempéries
do tempo. Os dados são do diretor
de Minimização de Desastres da
Defesa Civil da capital, Antonio Esteves Neto. Segundo ele, nesses meses que antecedem o inverno, não
tem um trabalho específico de prevenção às enchentes e deslizamento de barreiras, porque os serviços
“de desassoreamento de rios, de visitação e deslocamento das famílias
acontecem durante todo o ano”.
“Essa semana mesmo fomos
à Comunidade Esperança, Terra
Nova, Porto do Capim, e Mandacaru. Em alguns locais as pessoas
constroem casas sobre o mangue
ou perto de barreiras, e a qualquer
momento a água pode invadir, ou a
barreira cair. Por isso, durante todo
o ano fazemos visitas semanais às
áreas de risco, a prefeitura realoca

Foto: Roberto Guedes

pessoas que recebem aluguéis sociais”, contou Antonio Esteves.
Independentemente das ações
da Defesa Civil, a vida nas áreas de
risco da cidade não é nada fácil. Se
chove muito, as comunidades ribeirinhas são alagadas, homens e
mulheres correm o risco de ficarem
desabrigados, perdem utensílios domésticos, ou seja, o pouco que têm.
Se os ventos são fortes, as casas próximas às barreiras têm mais chance,
aliado à força da chuva, de desabar,
ameaçando vidas.
Raimunda Braga Silva mora
na Comunidade São Rafael há mais
de 30 anos. A casa fica a poucos
metros do Rio Jaguaribe e o alagamento registrado a cada inverno já
virou rotina. “Já perdi as contas de
quantas vezes a água entrou na minha casa e ficou na altura da mesa”,
confessou. E nessa situação, ela
conta que não há o que fazer. “Fico
dentro de casa, esperando a água
baixar. A prefeitura manda sair,
mas não tenho para onde ir. Fico
aqui, sem dormir direito, dois ou
três dias”.

Poluição do rio preocupa
A Comunidade São Rafael, situada paralelamente à Avenida Dom Pedro II, fica vizinha a Comunidade Padre Hildon
Bandeira, e o acesso entre as duas se dá por uma ponte feita
por estruturas de ferro. Por baixo, o Rio Jaguaribe transcorre
repleto de vegetação e lixo doméstico. De embalagens plásticas até tênis e pedaços de móveis se vê no curso de água.
O presidente da Associação dos Moradores da Comunidade São Rafael, Edvaldo da Silva Sousa, diz que tenta orientar
os moradores, mas eles continuam poluindo o rio. “A gente
avisa no grupo de WhatsApp da comunidade para não jogar
lixo, mas uma andorinha só não faz verão”, confessou.
No inverno passado, a enxurrada foi tão forte que quase
arrastou a ponte de ferro. “Ela ficou de lado”, disse o representante comunitário. Edvaldo revelou que está preocupado
porque o Rio Jaguaribe está repleto de vegetação e lixo, e
o inverno está se aproximando. “Já entrei em contato com a
Defesa Civil avisando, porque o inverno vai chegar e se o rio
estiver sujo é muito pior para a comunidade”, afirmou.
O diretor de Minimização de Desastres da Defesa Civil
da capital, Antonio Esteves Neto, afirmou que quanto mais o
rio fica poluído, mais a vegetação se alastra. “Essa vegetação
só aparece em água poluída”, frisou.
De acordo com ele, na próxima semana a Defesa Civil
estará na comunidade São Rafael, com máquinas para fazer
a limpeza no local. “A gente está com duas máquinas, sendo
que uma está em manutenção. A outra está realizando um
trabalho no Cuiá. Mas a partir de segunda-feira estaremos
com duas máquinas, e vamos para aquele trecho da São
Rafael”, garantiu.

Apesar dos incidentes trazidos
pelas águas e barreiras abalarem
as estruturas das residências, causarem transtornos e perdas materiais, os moradores da São Rafael
garantem que não querem sair da
comunidade, que segundo eles, “é
um lugar muito bom para morar”.
“Estou aqui há mais de 20
anos, com meu marido e minha filha, e sou muito feliz. Quando o rio
está sujo, inunda tudo no inverno.
Já perdi colchão, geladeira, o fogão
está enferrujado, mas quero ficar
aqui até enquanto Deus permitir.
Meu sonho é ver o rio limpo e sem
invadir as casas”, afirmou a agricultora Maria Aparecida Bezerra, cujo
quintal de casa avista o Jaguaribe.
Em tom de desabafo, a dona
de casa Maria Lúcia da Silva Moreno reclama da falta de iniciativa do
poder público, já que os entraves na
comunidade são crônicos. Há três
anos morando na São Rafael, Maria
Lúcia diz que o local é esquecido.
“Mas em época de eleição aparece
um monte de político abraçando a
gente”, criticou.

STTP inicia terça-feira vistoria
semestral de transporte escolar
A Prefeitura de Campina
Grande, por meio da gerencia de
transportes da STTP, comunica aos
proprietários de transporte de escolares do município, que terá início a partir da próxima terça-feira,
18, a vistoria semestral 2022.1 O
processo de vistoria vai ocorrer até
o dia 21 de janeiro, das 8h às 12h,
na própria sede da STTP, objetivando um transporte seguro dos alunos de Campina Grande e atendendo legislação específica (lei 6503,
capitulo XIII, parágrafo II).
Até o encerramento da visto-

Saiba Mais
n Em caso de alagamento, deslizamento de barreira ou

outro incidente nas áreas de risco, a população pode
procurar a Defesa Civil de João Pessoa pelo 0800 285
90 20; ou 3218.6146 (que funciona 24 horas, todos os
dias da semana) ou 9 8831.6885.

Defesa Civil aponta que são seis mil famílias vivendo em áreas consideradas de risco na capital

Em Campina Grande

Foto: Codecom/CG

Alexsandra Tavares

Inspeção verifica as condições dos
veículos, faz a aferição dos tacógrafos,
além dos documentos e alvará
atualizados dos condutores

ria, devem comparecer todos os
veículos regulamentados e que
realizam o transporte escolar em
Campina Grande. Durante a vistoria novos adesivos serão afixados
nos veículos aprovados e ao final
da vistoria se o condutor e veículo
atenderem exigências do Contran,
e receberão um selo de “vistoria
aprovada 2022.1”, afixado no para
brisa e novas identificações com a
seguinte distribuição: nas portas, à
frente e na traseira.
Também será cobrada pela
STTP durante a vistoria a exigência

da Resolução do Contran 504/14,
que trata da instalação de câmera
de monitoramento tanto à frente
quanto à ré, nos veículos que efetuam o transporte de estudantes.
O Contran determina que os
veículos destinados ao transporte de estudantes devem atender à
exigência de duas vistorias anuais,
quando são vistoriados os itens
especificados: Dos veículos: documentos e certidões, bancos, cintos,
lanternas, faixas, parte elétrica, câmeras de frente e ré, conservação e
limpeza, pneus, tacógrafo aferido,
etc., e dos autorizatários: documentos e alvará atualizados.
A vistoria é necessária para
garantir a segurança dos estudantes que utilizam os transportes
escolares do município para se
locomover, bem como observar
as condições de funcionamento
do transporte escolar na cidade,
regulamentadas pela autarquia
municipal, proporcionando mais
segurança e conforto aos estudantes.
Para informações, sugestões
ou reclamações, o usuário pode entrar em contato com a STTP, através do telefone 3341.1517, tanto
por ligação como por mensagem
via WhatsApp Mobilidade.
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Fundac prioriza cultura e motiva
participação dos socioeducandos
Segunda semana do projeto Circuito Verão da fundação pautou a cultura como instrumento transformador de realidades
A segunda semana do
projeto Circuito Verão,
realizado nas unidades
socioeducativas da Fundação Desenvolvimento
da Criança e do Adolescente ‘Alice de Almeida’
(Fundac) no período das
férias escolares para socioeducandos privados de
liberdade, pautou a cultura como instrumento
transformador de realidades. Oficinas de teatro,
música e cinema tem motivado os socioeducandos.
No Centro Educacional do Adolescente-CEA/
Sousa, sertão paraibano, a
oficina de música dirigida
pelo professor Expedito
Lopes tem garantido, há
duas semanas, participação de internos em aulas
de violão e percussão durante as manhãs na unidade local. Além das dicas
de como tocar um instrumento musical, os jovens
têm recebido informações
básicas sobre notas musicais.
No CEA/Sousa, a sétima arte também tem tido
espaço. Os socioeducandos têm participado das
sessões dirigidas pelo as-

Foto: Secom/PB

sistente social e oficineiro
Alexsandro da Silva Fernandes, responsável pela
exibição de curtas e longas, proporcionadas pelo
projeto do Cine Transformar. Ele afirmou que a
participação dos meninos
tem sido muito gratificante. “É o momento em que
eles se encontram e se
divertem”, disse, ressaltando que ficam ansiosos
aguardando as sessões
exibidas todas as sextasfeiras e sábados.
João Pessoa
Nas unidades da capital paraibana, também
não tem sido diferente.
Além das sessões quase
diárias do Cine Transformar, dirigidas pelo jornalista e produtor Orlando
Junior, do setor de Esporte, Cultura e Lazer (Ditec),
em unidades socioeducativas como Centro Socioeducativo Edson Mota, CSE,
Centro de Atendimento
Socioeducativo Rita Gadelha (unidade feminina),
Semiliberdade e Centro
Educacional do Adolescente (Internação Provisória)-CEA/JP, é garantia

A oficina de música
dirigida pelo professor
Expedito Lopes tem garantido a participação
de internos em aulas de
violão e percussão

de público e debates instigantes sobre o que assistiram, envolvendo jovens
encantados com a sétima
arte.
Além da música e do
cinema, o teatro, ministrado pela atriz Letícia Rodrigues, tem possibilitado,
literalmente, a presença
dos jovens e adolescentes
da unidade Semiliberdade nos palcos. Foi o que

aconteceu na manhã desta
quinta-feira (13), no Teatro Ednaldo do Egypto.
“Enquanto artista, essa vivência construída no momento da oficina tem sido
muito rica e reveladora”,
comentou.
“Começo com um bate-papo para formar uma
breve biografia, sentir
o clima e em cima desta
conversa, usando a lingua-

gem deles, construímos
um texto para teatro”, disse Leticia, argumentando que no teatro tudo é
postura, técnica, tática de
como encarar e todo ambiente. Ela também informou que conversa sobre
a visão do ator/atriz e do
improviso, muitas vezes
necessário no espetáculo. “O resultado tem surpreendido”, afirmou.

Os socioeducandos têm
participado das sessões
de cinema, dirigidas pelo
assistente social e oficineiro
Alexsandro da Silva,
responsável pela exibição
de curtas e longas

Gastronomia

Projeto de extensão da UFPB promove sustentabilidade
O projeto de extensão
“Horta, Gastronomia e Lixo
Zero: aprendendo, ensinando e cozinhando sustentavelmente”, do Centro
de Tecnologia e Desenvolvimento Regional (CTDR)
da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), consiste
em ações voltadas para a
noção de lixo zero, consumo consciente e produções
gastronômicas sustentáveis.
O projeto surgiu de
uma preocupação com os
resíduos orgânicos gerados pelas atividades do
CTDR, onde são realizados
os cursos de Gastronomia,
Tecnologia em Produção
Sucroalcooleira e Tecnologia em Alimentos. O intuito

da ação de extensão é tratar adequadamente os resíduos produzidos nas rotinas dos cursos e da cantina
do Centro.
O projeto foi premiado
com a 1ª colocação na categoria Meio Ambiente do
Prêmio Elo Cidadão 2021.
Iniciada em 2020, a ação
é coordenada pelo Prof.
Rogério Paodjuenas, com
vice-coordenação do Prof.
Vitor Hugo de Vasconcelos,
ambos do Departamento
de Gastronomia. A bolsista
extensionista é a discente
Flora Fernandes, do curso
de Gastronomia.
Entre as atividades
desenvolvidas, o projeto
promove a série “Receita Minuto”, com videoau-

las de receitas culinárias
que são disponibilizadas
no Instagram e no canal
do YouTube da extensão.
Todas as etapas de preparação são realizadas pelos
extensionistas, docentes e
discentes do curso de Gastronomia, com a ajuda de
técnicos laboratoriais.
Segundo o coordenador do projeto, Prof. Rogério Paodjuenas, as receitas
são passadas com o aproveitamento integral do insumo, respeito ao produto
e a toda a cadeia produtiva:
do plantio, que passa pelo
agricultor, até o consumidor final. “Nós promovemos sustentabilidade,
receitas saudáveis, além
propiciar aos nossos segui-

dores uma oportunidade
de conhecer novas formas
de preparos culinários”,
pontuou.
Outra atividade proposta no projeto é o podcast Tempero Verde, que
conta com a participação
de diferentes personagens
da gastronomia, empresas voltadas aos processos
sustentáveis de melinocultura e produtores da agricultura familiar orgânica.
“A importância do projeto não se limita apenas
à cidade de João Pessoa
porque também abrange o
contexto estadual e nacional. Sua relevância é a de
conscientizar a população
para o mínimo desperdício,
propondo uma atitude de

geração zero do lixo, com
ênfase no lixo culinário”,
explicou o Prof. Rogério.
Em 2021, o projeto “Horta, Gastronomia e
Lixo Zero: aprendendo,
ensinando e cozinhando sustentavelmente” foi
agraciado pelas suas contribuições na área do Meio
Ambiente. A ação de extensão da UFPB ficou em 1º
lugar em uma lista de 42
projetos classificados no
Prêmio Elo Cidadão.
Para o coordenador, a
premiação é um reconhecimento de várias ações
realizadas ao longo do período do projeto com qualidade e dedicação dos envolvidos. “A participação
no Elo Cidadão foi uma ex-

periência ímpar, onde devo
destacar o empenho e a dedicação de nossa equipe. O
projeto continua em 2022
com mais atividades. Nós
devemos manter o foco na
excelência da qualidade da
prestação dessas ações de
extensão”, concluiu.

O intuito da ação de
extensão é tratar
adequadamente os
resíduos produzidos nas
rotinas dos cursos e da
cantina do Centro

Foto: Reprodução

O projeto foi premiado com
a 1ª colocação na categoria
Meio Ambiente do Prêmio
Elo Cidadão 2021
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Economia em feira de livros
usados pode chegar a 50%
Em João Pessoa, existem diversos pontos de venda; um dos mais tradicionais fica no bairro de Mangabeira
Foto: Evandro Pereira

José Alves

Evento visa fortalecer
a economia criativa

zavieira2@gmail.com

José Alves

zavieira2@gmail.com

O principal objetivo da feira é negociar livros usados, em bom estado de conservação, com quem busca economizar

A feira de livros usados
de Mangabeira chega a
sua 23ª edição com uma
novidade: o atendimento
via WhatsApp
escolar dos filhos.
Na feira, Wallace disse
que estão disponíveis livros

Paraíba: todos os cantos

para o Ensino Fundamental
e Médio. E fez um alerta aos
pais: “um livro bem zelado é
fácil de vender. Transmitam
essa informação para seus
filhos”, destacou.
Os interessados em
comprar algum livro podem
enviar mensagem para os seguintes contatos: (83) 988123703 e (83) 98704-4121. É
possível fazer a retirada do
livro no local ou solicitar a
entrega. Além disso, também

Teresa Duarte

é possível agendar uma visita
para ver o estado de conservação dos livros.
“Este ano, estamos atendendo na Rua Anízio Borges
Monteiro de Melo, número
17, esquina com a Rua Elias
Pereira de Araújo, em Mangabeira I. Nossa feira de livros
foi aberta no último dia 10 e
atenderá ao público até o dia
10 de fevereiro, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 16h e
nos sábados, das 8h às 13h”.

A quarta edição do
evento Multicultural “Dia
Verde”, que incentiva a economia solidária e criativa na
Paraíba, através da comercialização de produtos artesanais e naturais, valorizando o meio ambiente, será
realizada amanhã e domingo, das 15h às 20h, na Usina
Cultural Energisa. O evento
terá encontro de brechós,
campanha de vacinação antirábica, feira vegana e encontro de tatuadores, entre
outras atividades.
Amanhã, os visitantes
terão a oportunidade de
participar da feira de gastronomia vegana com a exposição de produtos naturais e cosméticos veganos.
O objetivo é divulgar quem
trabalha nesse setor, dando oportunidade de ponto
de venda dos seus produtos como fonte de renda.
Também acontecerá uma
programação com roda de
conversa e bate-papo para

acessibilizar a proposta do
veganismo às pessoas tendo o apoio da Sociedade Vegetariana Brasileira.
Também será realizado o Retrôcando, que é um
encontro de brechós que
existe desde maio de 2019,
em João Pessoa, com o intuito de incentivar o consumo
consciente para quem quer
comprar peças de qualidade a preços mais acessíveis.
Tatuagem
No domingo, o evento
vai agitar o cenário de tatuagem de João Pessoa com
o encontro de tatuadores.
A finalidade é divulgar arte
dos tatuadores e reunir a
galera que trabalha e gosta
de tatuagem num lugar só.
O evento contará com
área PET, onde acontecerá
adoção de cães e gatos com
mais de oito ONGs e protetores de animais, além de
ter um encontro canino
para aproveitar a programação com bate-papo sobre temas voltados aos cuidados dos animais.

teresaduarte2@hotmail.com

Jardim Botânico

Salão do Artesanato
Foto: Teresa Duarte

Tendo como tema
“Toda Arte que vem do
Mar”, a 33ª edição do Salão do Artesanato Paraibano se realiza até o dia 2 de
fevereiro na orla de Cabo
Branco, das 16h às 22h. A
entrada no local é gratuita
e é necessário apresentar
o cartão de vacinação.
Esta edição é uma homenagem aos homens e
mulheres, em sua maioria
de João Pessoa, Cabedelo e
Pitimbu, reconhecidos por
um trabalho que transforma escamas, conchas,
mariscos e outros elementos em arte, em personalidade, em pedaços da nossa cultura e
de nossas raízes. O Salão é uma realização do Governo do Estado, através do Programa de
Artesanato Paraibano – PAP em parceria com o Sebrae-Paraíba, com apoio da Empresa
Paraibana de Comunicação- EPC, Prefeitura Municipal de João Pessoa e diversos órgãos
do governo estadual. O uso de máscaras é obrigatório durante toda a permanência no
local, podendo retirar apenas para comer na praça de alimentação.

Feira de Turismo
A Feira Expo Turismo Paraíba, evento promovido pelo Sebrae Paraíba e cuja segunda edição
será realizada este ano no período de 10 a 12 de março, ocorrerá na modalidade presencial. O local
escolhido para receber a feira de turismo 100% paraibana é o Espaço Cultural José Lins do Rêgo,
em João Pessoa. Conforme a organização do evento, a expectativa é que municípios de 11 regiões
turísticas do estado participem da feira. A iniciativa, que conta com a parceria do Governo do Estado e do Convention & Visitors Bureau de João Pessoa (JPAC&VB), tem o objetivo de promover,
comercializar e fortalecer os negócios de turismo na Paraíba, proporcionando geração de negócios,
troca de experiências inovadoras e conhecimentos adequados ao cenário econômico atual.

Dia Verde

Volta a acontecer em João Pessoa, o evento Multicultural Dia Verde, que incentiva a economia
solidária e valoriza quem faz a economia criativa na Paraíba, através da comercialização de produtos
que prezam o meio ambiente, envolvendo uma programação com diversão para toda a família sair
do cotidiano. O evento acontecerá neste sábado (15) e no domingo (16), das 15 às 20h na Usina
Cultural Energisa. Em parceria com o Dia Verde, também será realizado o Retrôcando, que é um
encontro de Brechós que acontece desde maio de 2019, com o intuito de incentivar o consumo
consciente para quem adquirir peças de qualidade com preços acessíveis.

O Jardim Botânico
Benjamin Maranhão
iniciou no último
sábado (8), o projeto
Férias no Jardim, com
uma programação
diversa voltada tanto
para o público infantil
como para a população
em geral. As atividades
estão acontecendo
todos os sábados desse
mês de janeiro, sempre
a partir das 13h30, no
Jardim Botânico. Esta é
a 11ª edição do projeto,
sendo a primeira edição
depois do início da pandemia. O projeto Férias no Jardim tem em sua programação, brincadeiras como amarelinha, corrida de saco, pula corda, pião, bola de gude, além de uma oficina de construção de
brinquedos com materiais recicláveis. Para participar, não será necessário fazer qualquer
inscrição prévia. Seguindo os protocolos de segurança para prevenir a disseminação da
Covid-19 e da gripe, o uso da máscara será obrigatório, assim como a apresentação da
carteira de vacinação para maiores de 12 anos.

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Com a proximidade do
início do ano letivo, uma alternativa para os pais que desejam gastar menos, são as
feiras de livros usados, onde a
economia pode ficar acima de
50%, quando eles conseguem
realizar a troca de exemplares
didáticos e paradidáticos. Em
João Pessoa, existem diversos pontos de venda de livros
usados. Uma das mais tradicionais é a Feira de Livros do
bairro de Mangabeira.
O idealizador da feira,
Wallace Albuquerque, afirmou que colocou à disposição dos pais de alunos, centenas de exemplares, todos em
bom estado de conservação.
“Estamos na 23ª edição, e retornando com o atendimento
presencial. Mas o pai que não
quiser fazer a compra presencialmente pode enviar a
lista dos livros pelo WhatsApp (83) 988123703 que
faremos a entrega”.
Ele disse que o pagamento pode ser à vista, via
Pix, ou parcelado no cartão
de crédito. Segundo ele, o
principal objetivo da feira é
negociar livros usados, mas
em bom estado de conservação, com pais de estudantes
que buscam economizar na
hora de comprar o material

Areia
Todos os domingos é dia
de visitar o Engenho Triunfo, no município de Areia.
O local é aconchegante
com ambiente cercado por
natureza, lazer, a exemplo
do passeio com pedalinhos,
contemplação à beleza das
flores e locações para conhecer o processo de produção
da cachaça Triunfo. Além
de lojinha onde os turistas
podem adquirir diversos
produtos da Triunfo. A
visitação aos domingos só
acontece pela manhã, no
período das 9h às 11h30
para entrar, fechando todo o
parque às 12h30.

Edição: Audaci Junior

Editoração: Luciano Honorato

Foto: Facebook
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Dueto no ‘Sol Maior’
Projeto recomeça em 2022 com a apresentação do violinista
Paulo Barreto (D) e do tecladista Sérgio Ribeiro (E) no Hotel
Globo, no Centro Histórico da capital paraibana. Página 12
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Val Donato celebra Cássia Eller
em show no Clube Cabo Branco
Cantora paraibana se une a músicos que integraram a banda da homenageada para o projeto ‘Nós, Voz, Eller’
Joel Cavalcanti
cavalcanti.joel@gmail.com

“E não há nenhuma outra hipótese que não considere, mas o que eu
queria mesmo ser é a Cássia Eller”,
cantava a própria artista carioca que,
se estivesse viva, teria completado
60 anos há pouco mais de um mês,
no dia 10 de dezembro. Atualmente,
poucas pessoas teriam maior capacidade de dar um novo sentido a essa
letra que a vocalista paraibana Val
Donato, que sempre conviveu com
comparações com a cantora e compositora, morta há 20 anos.
Donato se junta hoje, a partir
das 20h, no Clube Cabo Branco, em
João Pessoa, ao guitarrista Walter
Villaça e ao baixista Fernando Nunes, ambos da banda original de
Cássia Eller, uma das maiores representantes do rock brasileiro dos
anos 1990, além dos músicos Helinho Medeiros (teclado e sanfona) e
Guegué Medeiros (bateria). A turnê
do projeto Nós, Voz, Eller começa
pela capital paraibana e percorrerá
outras cidades nordestinas a partir
do mês de abril.
Em 1994, quando tinha apenas
12 anos, Val Donato teve seu primeiro contato com a voz de Cássia
Eller através da gravação de ‘Malandragem’, canção composta em
1988 por Cazuza e Frejat. Apesar do
impacto inicial, foi dois anos depois,
com o lançamento do álbum Violões,
que a paraibana viria a se tornar
grande fã de Cássia. “Eu gravei esse
disco em uma fita K-7 e escutava ele
compulsivamente. O repertório, a
voz dela, o jeito de cantar, os arranjos daqueles violões… Desde então,
Cássia Eller se tornou uma grande

referência musical para mim. A
existência dela, por si só, já me fez
acreditar que seria possível para
mim ser cantora, mantendo a minha personalidade, minha maneira
de vestir e de ser. Eu costumo dizer
que se ela não tivesse existido, não
existiria Val Donato”, declara a roqueira paraibana sobre os motivos
de o show desta sexta-feira ser tão
importante para ela.
A proposta para essa homenagem começou a ser traçada em
2020 quando Val passou finalmente a encarar a responsabilidade de
interpretar as músicas que fizeram
sucesso na voz de Cássia. Inicialmente, a ideia era realizar um tributo com sua própria banda aos
moldes do que ela mesma já havia
feito com Chico Science e Bob Marley. Mas foi depois de um encontro
com Walter Villaça que o plano
inicial começou a mudar. O guitarrista que tocou com Cássia Eller de
1996 até a sua morte, em 2001,
se dispôs a ir além de ser
apenas um consultor da
performance de Val para
se juntar a banda em
uma participação em
alguns shows.
Algo parecido
ocorreu com o alagoano Fernando
Nunes, que seguiu na banda
de Cássia de
1994 até o seu
último disco, o Acústico
MTV (2001).
Há cerca de
um ano, e depois

de participar de alguns shows que
ele fez em João Pessoa, Val Donato
comentou com Fernando sobre a
ideia do projeto. “Ele não só adorou
como foi mais longe: e se a gente
fizesse esse show com a banda que
tocava com ela?”, lembra a cantora.
“Eu trato tudo o que tem o nome
Cássia Eller como algo muito pessoal, quase como uma missão de
perpetuar o legado dela, preservando a qualidade e mantendo a atmosfera de alegria e amor à música
que ela tinha, em sua essência”, diz
o baixista.
Hoje tocando com Nando Reis,
grande parceiro de Cássia, Walter
Villaça promete em duas horas de
show revisitar os maiores sucessos da carreira da cantora carioca,
como as músicas ‘All Star’, ‘Malandragem’, ‘Por enquanto’, ‘O Segundo
Sol’, entre outras surpresas que ele
prefere não adiantar. “Essa linda homenagem

será com certeza cheia de fortes
emoções e canções que marcaram
a trajetória dessa força feminina,
muito bem representada por nossa
incrível Val Donato”, destaca o guitarrista. “Ela é a pessoa certa para
fazer esse lindo projeto”, acrescenta
o músico, que já tocou com artistas
consagrados da música brasileira e
internacional, como Gal Costa, Zélia
Duncan, Renata Arruda, Glória Gaynor, Simone, entre outros.
Apesar dos 20 anos da partida
precoce de Cássia Eller, após um
infarto do miocárdio causado por
uma malformação de seu coração,
Walter Villaça afirma que a saudade
da amiga só aumenta. “Com esse
tributo, queremos elevar o nome da
Cássia, uma das maiores cantoras
do país, uma figura ímpar. Tive o
privilégio de conviver com ela nos
palcos e fora deles. Simples, inteligente, humana, com uma cultura
musical robusta. Ela ficaria muito
feliz com esse projeto”, acredita.
Para ele, a música brasileira está
carente de uma voz poderosa, que
canta de samba a rock. E por isso a
presença de Val é fundamental para
o projeto. “Val tem um furacão na
voz, é bem a onda de Cássia”,
considera o guitarrista. “Me
sinto extremamente feliz, junto dos meus irmãos da música,
e ansioso por esse momento
especial, num lugar tão lindo
e abençoado que amo, que é a
Paraíba”, finaliza ele.
No YouTube
A abertura do show Nós, Voz,
Eller, que terá limite da capacidade
do local reduzida a 50%, ficará por
conta da banda paraibana Seu Pe-

reira e Coletivo 401.
No repertório, o vocalista Jonathas Falcão adianta que estarão
músicas já conhecidas dos dois primeiros discos, Seu Pereira e Coletivo
401 (2012) e Eu não sou boa influência pra você (2017). “Sou muito fã
do trabalho de Val Donato, a gente é
muito parceiro. Também sou muito
fã de Cássia Eller. Meu sonho de compositor, quando eu era adolescente,
era ter uma canção minha gravada
por Cássia. Então estar ali, naquela
energia, em homenagem a ela, junto
com os músicos maravilhosos que
tocavam com ela, e junto com Val Donato, vai ser uma noite linda, vai ser
uma noite mágica”, afirmou Falcão.
Os ingressos presenciais estão
sendo vendidos na loja Furtacor,
localizada no Mag Shopping, em
João Pessoa, e pelo site do Ingresso
Nacional a preços a partir de R$
40. O público tem a opção ainda de,
pelo mesmo valor, adquirir acesso
virtual para uma transmissão pelo
YouTube através da plataforma
Sympla. “Chegou o momento de homenagear a Cássia com um momento de agradecer. Viva a Cássia Eller”,
convida Val Donato.

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial
do Sympla

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Val Donato (foto maior) se junta
hoje, no Clube Cabo Branco, em
João Pessoa, ao guitarrista Walter
Villaça (acima) e ao baixista Fernando Nunes (abaixo), ambos da
banda original de Cássia Eller, na
primeira apresentação da turnê que
rodará o Nordeste em abril
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sergiodecastropinto@gmail.com | Colaboração

‘Logorreia’, de Thiago Lia Fook
Há poetas cuja práxis estabelece
uma certa consonância com o verso lapidar de Paul Valéry: “La mer, la mer,
toujours recommencée” (“O mar, o mar,
sempre recomeçado”).
Na verdade, a renovação do antiquíssimo e clássico mar, através do
“moto-contínuo” das ondas, deveria ser
um exemplo para todo poeta ou ficcionista, sobretudo para aqueles que articulam um discurso tautológico, perpassado por tiques e cacoetes estilísticos já
estandardizados por força do uso. Mais
ainda para os que convertem a sua lírica num pastiche dela mesma, como o
fazem aqueles que lançam mão de uma
espécie de paráfrase intramuros de períodos ou fases de sua obra já superados e vencidos.
Tais considerações me ocorreram
depois da leitura de Logorreia, de Thiago
Lia Fook, poeta em que o segundo livro
(Subversos) não repete o primeiro (Poesia natimorta), enquanto o mais recente
apara e apura as linhas de força do anterior, na medida em que rejeita o acessório em nome do principal. Quer dizer:
com uma obra ainda em progresso, certamente a insatisfação diante do que escreve permitir-lhe-á, quem sabe, erigir a
pedra de toque através da qual sedimentará a sua poesia, segundo podemos aferir de suas próprias palavras: “(...) Talvez
por isso logorréia venha à luz já parecendo estragado, natimorto”. No que lembra
o Prefácio interessantíssimo, de Mário de

Funes Cultural

É mais sábio o que demonstra
desagrado diante de sua obra do
que aquele que a frui
orgasticamente
Andrade: “Está fundado o ‘Desvairismo’.
(...) E está acabada a escola poética ‘Desvairismo’. Próximo livro fundarei outra”.
E Thiago mais reforça a provisoriedade
de sua poesia quando, na “entrevista”
publicada no final do livro, preconiza:
“(...) eu venho de outra largada em direção a outra chegada”. Aqui, cabe um lembrete que Thiago parece seguir à risca: é
mais sábio o que demonstra desagrado
diante de sua obra do que aquele que a
frui orgasticamente.
Em suma, o poeta Thiago não procura palmilhar os caminhos já trilhados
por ele, mas, antes, descobrir novas veredas, novas sendas e picadas sem que
saiba, exatamente, aonde vai chegar. Enfim, uma poesia de cujo terreno minado
o poeta-sapador pode ou não sair ileso,
sobrevivente ou não do repto, do desafio
que lançou a si mesmo.
Como e quando Thiago cristalizará
– se é que vai e pretende! – a sua dicção
lírica, eis aí uma questão que só o tempo poderá responder. Deste livro, porém,
já posso adiantar que fica a consciência
artesanal. E também a ironia e o humor
que, não obstante disfarçados, afloram
aqui e ali, muitas vezes decorrentes das

Fundação
Ernani Satyro

situações-limite por que passa o agônico
eu-lírico dos poemas de Logorreia. Título, aliás, que não condiz com o espírito
que rege a fatura dos seus versos, pois, ao
invés de verborrágicos, grandiloquentes,
revelam-se como uma “antipoesia discursiva”, termo cunhado por João Cabral
de Melo Neto a propósito da primeira
fase de Carlos Drummond de Andrade.
nnnnnnnnnn

Registro
Tristes tempos – o coronavírus & eu é
uma espécie de diário no qual o antropólogo, o sociólogo, enfim, o escritor Carlos
Alberto Azevedo, anota o dia a dia desse
tempo regido pelo medo, pela insegurança, pela falta de calor humano. Nele,
o leitor pode acompanhar as reflexões do
escritor sobre tudo e sobre todos, mas,
principalmente, a respeito dos fatos políticos e da pandemia, embora, aqui e acolá, o humor esteja presente.
Por outro lado, esse livro não deixa de ser um documento a propósito da
época em que vivemos, pois o que pode
soar hoje, aqui e agora, como um registro
insignificante, carente de importância,
talvez não o seja para aqueles que, lá na
frente, desejem pesquisar sobre a pandemia que já ceifou a vida de quase seiscentos mil brasileiros. Em parte, por culpa
de um desgoverno frio e genocida.
Obrigado, Azevedo, pelo livro e pela
leitura.

Fotos: Funes/Divulgação

Ruínas da Casa Grande do Major
João Gonçalves Dantas (foto
maior); argola para prender
escravizados (acima)

Ritmos, vivências e práticas
escravistas no Sertão paraibano
Wlisses Estrela de A. Abreu
No Sertão do Rio do Peixe da segunda
metade dos oitocentos, percebemos um
ritmo escravista envolvido numa intensa
mobilidade e dispersão, algo que pode ser
explicado pelas próprias conformações
espaciais, sociais e econômicas, dada a
existência de ricos proprietários que detinham grandes faixas de terra e várias
outras fazendas espalhadas pelo território
mencionado ou em outras províncias.
Eram estes senhores os possuidores
de um maior contingente escravo, o qual
poderia muito bem ser distribuído ao longo do ano a fim de trabalhar nestas outras
propriedades. Este ritmo de mobilidade e
dispersão nos faz ver o escravo num constante movimento, e em alguns momentos,
em isolamento, visto as distâncias que
existiam entre uma fazenda e outra.
Podemos ainda reforçar que o escravizado, além de se movimentar de uma
propriedade para outra, estaria também
movimentando outro bem de valor para o
senhor: o gado. Nesse sentido, o escravizado-vaqueiro teria certa “liberdade” de locomoção, pelas próprias exigências desse
tipo de trabalho, sem falar que o bem em
si – o animal – estaria sob os seus cuidados e a sua perda acarretaria um prejuízo
econômico para o senhor.
Para que o escravizado chegasse a
essa limitada, mas desejada “liberda-

de” de conduzir o gado, ele teria que
“conquistar” a confiança de seu senhor.
E, no Sertão, vários fatores positivos
concorreram para que isso ocorresse.
Em primeiro lugar, o trabalho com o
gado não facilitava a constante vigilância de feitores em torno dos chamados
escravizados-vaqueiros, devido principalmente às condições espaciais do
Sertão, com imensos territórios por
onde o gado era conduzido, em busca de
alimento ou alguma fonte de água em
períodos de seca.
Além dos ricos senhores proprietários escravistas, existiam também outros
senhores de escravizados com menos
condições, o que ficou evidenciado pelas
suas casinhas de taipa que não expressavam luxo, pelo contrário, denotavam
uma aparente situação de pobreza e de
luta pela sobrevivência. Estes espaços
de taipa não possuíam segurança garantida para a manutenção do escravizado.
Muitas destas casinhas eram baixas, com
paredes estreitas feitas de barro e pedaços finos de madeira. O chão também era
de barro batido, portas só existiam uma
na frente e outra nos fundos, as janelas
também não eram muitas.
Poucos eram os senhores que habitavam em casas grandes de tijolo ou
de pedra. Eram estes os mais ricos e os
detentores de mais terras e escravizados. Entretanto, parece-nos que seus

Editoração: Luciano Honorato

escravizados também habitavam em
casinhas de taipa, nas proximidades
da casa grande, visto que somente em
dois dos 259 inventários encontramos
referências a senzalas propriamente
ditas, uma localizada na Povoação de
São João, na fazenda do Capitão Mor Domingos João Dantas Rothéa e a outra na
fazenda Engenho Novo de propriedade
do Major João Gonçalves Dantas.
Analisando ainda a constituição da
escravaria, conseguimos perceber que
num grande número de fazendas poucos
eram os escravos que estavam em idade
produtiva, sendo a maioria composta por
uma mulher adulta e crianças, provavelmente filhos desta.
Todas essas especificidades indicam que a precariedade econômica de
muitos senhores e a restrição do acesso
à mão de obra escrava pressionaram
para uma utilização, em longo prazo,
do trabalho escravo, o que veio a possibilitar um maior acesso à formação
de famílias escravizadas. Neste caso, a
família escravizada sertaneja seria uma
conquista do escravizado, como também
um meio dos senhores em investirem
nos seus futuros trabalhadores escravizados. No Sertão do Rio do Peixe encontramos muitos desses escravizado. Era
como se existisse uma hereditariedade
escravizada nas fazendas, perceptível a
partir das famílias escravizadas.

Barbosa
portuguesleobarbosa@gmail.com

A grande dor
silenciada
“O que alguém não teria conseguido executar justo
com essa força que é necessária para desatar os fortes
e potentes laços da vida”. O poeta alemão Rainer Maria Rilke, indignado com um suicídio que presenciou,
questiona-nos em uma de suas cartas o poder de quem
retira a própria vida, o que para muitos soa como uma
afronta, visto que a maioria das pessoas acredita que o
autocídio é um ato de covardia. Porém, a potência que
cada um traz em si é efêmera e isso deve ser entendido,
exemplificando-se com mortes como a do ator Robin
Williams, que, à época, desencadeou um aumento de
10% nas taxas de suicídio. Por que é tão difícil acreditar que alguém com seu bom humor, com o seu sucesso,
com a alegria que transmitia em seus trabalhos, pudesse dar fim a sua vida?
Embora a depressão não seja a única responsável
pelo suicídio, esta é uma doença catalisadora desse ato
desesperador, mas redentor para quem a sofre; é o mal
da solidão, é o ápice da incomunicabilidade, que considero, esta sim, o maior mal do século. São sentimentos
que se reprimem e desencadeiam o sufoco existencial.
Ademais, numa sociedade em que somos instruídos a
nunca mostrar fraqueza, expressar nossos sentimentos soa piegas, sinônimo de debilidade. Não fomos educados ao sofrimento, não sabemos lidar com frustrações, e me parece que confessar isso é bem complexo,
porque a autossuficiência tornou-se exacerbadamente
uma virtude que o mundo nos obriga a adquiri-la. Descobrir o sentido na tristeza – eis o exercício mais difícil
para a sociedade contemporânea.
Isso se evidencia nos números: a cada quarenta segundos, alguém comete suicídio. Mais de um milhão de
pessoas retiram a própria vida, segundo a Organização
Mundial de Saúde. E é importante salientar que discursos opressores e preconceituosos como “isso é falta
de Deus”, “fulano foi fraco”, “ciclano era muito ocioso,
desocupado, por isso sucumbiu” não ajudam e apenas
reforçam estereótipos que contribuem para que as estatísticas aumentem.
A sociedade ainda não se atentou para o fato de
que o cérebro é uma parte do corpo que precisa de
cuidados constantes e que pedir ajuda a um psiquiatra não representa ser diagnosticado como “louco”.
Tal qual cuidamos do coração, do fígado, dos pulmões,
dos rins, precisamos cuidar de nossa mente. Ansiolíticos, estabilizadores de humor, entre outros remédios
são fundamentais para regular a desordem na qual
o cérebro pode se encontrar, por fatores internos e
externos. Somos um aglomerado de fenômenos metabólicos, hormonais, com milhões de neurônios trabalhando a toda hora.
O suicídio é visto como um ato impulsivo e, muitas vezes o é, porém sabe-se que sua gênese pode ser o
acúmulo de tensões e de pressões que o indivíduo (sobre)carregou ao longo de sua existência. Freud já atentava, em seus estudos psicanalíticos, a fala como instrumento de cura. Em contrapartida, o que temos feito
é nos silenciado acerca dos dramas e das tramas de
nossa vida. Robotizados, mecanizados pela indústria,
pela sociedade do espetáculo, pelos cenários forjados
das redes sociais, absorvemos as máscaras que a cultura da perfeição nos força a vestir. Um dia, vemo-nos
perdidos nesse labirinto de possibilidades e, cansados,
recorremos à “indesejada das gentes”, como denominou o poeta Manuel Bandeira.
É preciso falar sobre os problemas da mente, é necessário dar vazão à tristeza, quando mágoa demais
se repreza, podem ocorrer inundações que afetarão
todos ao redor. É imprescindível pôr à tona discussões sobre depressão, sobre o suicídio, pois negar o
problema não o fará desaparecer. Como disse Andrew
Solomon, na obra Um crime da solidão – reflexões sobre o suicídio, as pessoas que integram a experiência
da depressão ao seu caráter são as que melhor lidam
com ela. Ninguém escolhe a dor, mas podemos lutar
contra o sofrimento. Quem já viveu uma depressão
sabe o quanto de aridez há em seu terreno, mas, com
o tempo, com paciência e uma força que beira o transcendental, pode retirar dessa seara a oportunidade
de melhor se conhecer e aprender a lidar com seus
limites. A tristeza, com toda a sua (ir)racionalidade,
é o que há de mais humano. Precisamos proclamar
o direito de sermos frágeis. Dessa forma, nossa fragilidade não será sinônimo de fraqueza e assim nos
sentiremos mais fortes, prevalecendo a vida com seus
múltiplos matizes.

Colunista colaborador
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‘Entrevista Funesc’

Centro Histórico da capital
tem shows de rap e rock

Artistas abordam
o Dia do Riso
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Instagram

Da Redação
Hoje, a partir das 19h, o
Espaço Mundo terá rap com
a pernambucana Lívia Cruz,
que faz seu primeiro show na
capital paraibana. Os ingressos custam R$ 15 (antecipado) e podem ser adquiridos
através do site do Sympla
(www.sympla.com).
Lívia Cruz nasceu em
Recife (PE) e é atualmente
radicada em São Paulo (SP).
A cantora e compositora é
uma das principais expoentes da cultura hip hop, com
dois álbuns oficiais lançados e parcerias com importantes nomes da cena do
gênero musical.
Além da rapper, a noite conta com o retorno das
paraibanas do Sinta A Liga,
que estão lançando neste
ano um trabalho intitulado
Sinta a Dzord, com a produção de Pedro Regada.
Ainda na programação
de hoje, haverá a presença
especial da rapper Pretta,
do Rio Grande do Norte,

Espaço Mundo terá o som da
rapper pernambucana Lívia
Cruz (foto), Pretta e a banda
paraibana Sinta A Liga

artista da cena potiguar e
vencedora na categoria ‘Live-Show do Ano’ em 2021,
pelo Prêmio Hangar.
O Centro Cultural Espaço Mundo fica na Praça An-

Em cartaz

tenor Navarro, 53, no bairro do Varadouro, em João
Pessoa. Mais informações
pelo Campo Minado Produções, através do contato
(83) 98814-5528.

Através do QR Code acima,
acesse o site do Sympla

Foto: Divulgação

ESTREIA
Benedetta (França, Bélgica e Holanda. Dir:
Paul Verhoeven. Drama e Biografia. 18 anos). No século
17, Benedetta Carlini (Virginie Efira) é uma freira italiana
que faz parte de um convento na Toscana desde sua
infância. Desde então, ela sofre de um distúrbio e tem
perturbações e visões religiosas sobre a Virgem Maria,
além de clamar que consegue se comunicar com ela, e
visões eróticas com Jesus Cristo. CENTREPLEX MAG 2
(leg.): 19h - 21h45.
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 Academia: 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 instituição. Eles terão duas horas para salvar o mundo de
uma ameaça sem precedentes. Será que Izuku Midoriya,
Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki conseguem? CINÉPOLIS
MANAÍRA 6 (dub.): 21h.
Pânico (Scream. EUA. Dir: Matt Bettinelli-Olpin
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-

Cacau Protásio e Rafael Portugal (no violão) aprontam confusões matrimoniais na comédia ‘Juntos e Enrolados’
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
identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado.
CENTREPLEX MAG 3: 15h30 (dub.) - 18h30 (leg.)- 21h30
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6: 13h40 (dub.) - 16h45
(dub.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE
(3D, dub.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 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) terá que 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. CENTREPLEX MAG 2 (dub.): 14h30
- 16h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h30 - 16h
- 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 14h - 16h30;
CINÉPOLIS MANAÍRA 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
SERCLA 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 consequências,
e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, a turma
descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade.
CENTREPLEX MAG 3: 13h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2:
13h50 - 15h50 - 17h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2:
14h30 - 16h45; CINESERCLA TAMBIÁ 3: 15h50 - 17h40;
CINESERCLA PARTAGE 5: 15h50 - 17h40.

O Dia Internacional do Riso é celebrado na próxima terça-feira (18). Mas o transcurso dessa data
deverá ser abordado, de forma antecipada, durante a edição do ‘Entrevista Funesc’, que a Fundação
Espaço Cultural da Paraíba realiza hoje, com as
participações da atriz Letícia Rodrigues e do ator
Márcio Tadeu. No bate-papo, ambos convidados
ainda falarão sobre outros assuntos, a exemplo da
carreira e projetos. A mediação será feita pelo jornalista Jãmarrí Nogueira, a partir das 17h, no perfil do
Instagram da Fundação (@funescgovpb). Posteriormente, o conteúdo ficará salvo no IGTV.
“Acho de extrema importância se discutir o Dia
do Riso, como ocorre com outras datas, a exemplo
do Dia da Gratidão. É essencial e necessário abordar
esse assunto porque o riso, assim como o humor,
pode nos oferecer benefícios. Quando se ri, ou se
dá uma gargalhada, vários músculos da face se movem, contribuído para a saúde. É uma grande terapia
muscular para a nossa face. Sempre falo que são três
tempos e, no terceiro, chega o momento em que a
pessoa entende a piada e solta o riso frouxo e fácil. É
o famoso tiro certo”, disse Letícia Rodrigues.
A atriz também pretende falar sobre os projetos que vem desenvolvendo como diretora do Teatro
Ednaldo do Egypto, em João Pessoa, que é vinculado à Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura
Municipal de João Pessoa. Nesse sentido, vai destacar pelo menos dois eventos realizados no local.
“Um é o festival Cena Preta, que ocorreu durante o
mês de novembro, em alusão à Consciência Negra,
quando só artistas pretos se apresentaram no palco
do teatro. O outro é a cerimônia da entrega do Prêmio Ednaldo do Egypto para os melhores artistas de
2021 que ocorreu no dia 7 e que até hoje tem sido
comentado de forma positiva”, disse a gestora.
Atriz e diretora de teatro em transição de gênero, antes de iniciar o processo de ressignificação Letícia Rodrigues – cuja atuação é mais marcante nas
áreas infantil e cômica – ela era conhecida pelo nome
artístico de Romildo Rodrigues, atuando ao lado do
irmão gêmeo, Romilson. Ambos formaram a Cara Dupla Companhia de Teatro, que já tem mais de 18 anos
de atividades na cena cultural. Os dois também interpretaram as personagens gêmeas Diet e Light.
O ator e diretor Márcio Tadeu também vai debater a respeito do humor, entre outros temas. “Estaremos falando sobre a importância do riso na vida
das pessoas num momento tão crítico como esse que
estamos passando, que é a pandemia. Iremos falar
sobre nossa carreira de 28 anos dedicados ao teatro,
TV e cinema, sobre os novos projetos, como foi nossa
participação na minissérie internacional Passaporte
para Liberdade e, também, falar sobre o que está por
vir na minha carreira, em 2022”, enumerou ele.
“A importância do riso na vida de uma pessoa
é que o riso não só libera endorfina em um ser humano. O riso é transformador, ele muda qualquer
estado de humor instantaneamente, o riso é o melhor remédio para a alma ferida. Os fazedores de
riso são verdadeiros anjos na sociedade”, ressaltou
Márcio Tadeu, cuja trajetória é marcada pela direção
de mais de 20 peças e atuação em produções na TV, a
exemplo das novelas Morde & Assopra, Avenida Brasil
e a minissérie A Pedra do Reino, todas da Rede Globo,
que o projetaram em âmbito nacional.
Márcio Tadeu ainda antecipou que vai falar de
seus planos para este novo ano. “Estamos com um
projeto, que será um tributo aos meus mestres no
riso, como Cristovam Tadeu, Marcelo Piancó e o
Shaolin. Em 2022 estarei colocando essa homenagem em prática, um desejo que surgiu no meu coração desde 2021. Neste ano, temos proposta para
o cinema e, também, para voltar com novela, e estamos trabalhando um livro que é minha autobiografia, na qual narro como uma ex-criança de orfanato
chegou à Rede Globo, além das minhas experiências
profissionais no caminho que percorri até chegar ao
alvo”, revelou o artista.
Fotos: Funesc/Divulgação

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

Letícia Rodrigues (E) e Márcio Tadeu (D) são os convidados da Funesc
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Projeto ‘Sol Maior’ recomeça
com um dueto instrumental
No Centro Histórico, além das apresentações, Funjope também abrirá a primeira exposição do ano: ‘Confluências’
Fotos: Divulgação

O projeto ‘Sol Maior’ está
de volta hoje, a partir das 16h,
com as primeiras apresentações de 2022. Realizado pela
Fundação Cultural de João
Pessoa (Funjope), a iniciativa
acontece gratuitamente no
Hotel Globo, no Centro Histórico, e as atrações são o violinista Paulo Barreto e o tecladista Sérgio Ribeiro.
Marcus Alves, diretor
executivo da Funjope, declarou que a retomada acontece
com muita felicidade. “Foi
um projeto consolidado ainda no ano passado, quando
começamos a fazer intervenções artísticas e culturais de
linhagem mais minimalista,
com grupos pequenos e também com o público muito focado”, destacou.
Outro ponto reforçado por ele é o cuidado que
a Funjope tem de não gerar
aglomeração, ao mesmo tempo em que promove a cultura
e a arte para o morador e o
turista, fomentando e estimulando a economia. O diretor lembrou ainda que, diante do cenário da saúde, serão
seguidos rígidos protocolos
sanitários. O visitante deve
usar máscara, álcool em gel,
manter o distanciamento social e apresentar o cartão de
vacina, conforme os decretos
estadual e municipal.
Cumpridas as exigências, as pessoas terão acesso
ao Hotel Globo para acompanhar a apresentação da dupla. O músico Paulo Barreto
afirmou que é uma satisfação
fazer parte do ‘Sol Maior’. Ele
disse que a iniciativa abre
espaço para que os artistas
possam mostrar seus trabalhos, e elogiou o cenário onde

No Hotel Globo, as atrações da edição de abertura são o tecladista Sérgio Ribeiro (E) e o violinista Paulo Barreto (D), que vão apresentar um repertório eclético, do erudito ao pop, passando por diversos estilos
as apresentações acontecem.
“Quero parabenizar a Prefeitura de João Pessoa por esta
grande sacada, mesclando a
música com a natureza. Convido a todos para esse grande
momento de sensibilidade e
arte”, disse Barreto.
O tecladista Sérgio Ribeiro, que vai tocar junto com
o violinista, prometeu um
repertório eclético. “Vamos
trazer do erudito ao pop, passando por diversos estilos.
Vai ser uma honra ter a versatilidade de Paulo Barreto. Ele
executa com maestria este
repertório bem variado nas
suas performances”, completou o músico.
Mostra coletiva
Além das apresentações
instrumentais, quem for ao
Hotel Globo nesta sexta-feira
vai poder conferir a abertura

da primeira exposição realizada pela Funjope em 2022.
A mostra Confluências reúne obras de seis artistas do
Programa Associado de PósGraduação em Artes Visuais
das universidades federais
da Paraíba e de Pernambuco
(PPGAV-UFPB-UFPE), e segue até o dia 14 de fevereiro.
A entrada é gratuita.
Os nomes dos artistas
envolvidos na mostra são Andréa Sobreira, Elizabeth de
Carvalho, Marina Soares, Kaísa Andrade, Louise Gusmão,
Luciene Torres, que estão sob
a orientação da professora
doutora Flora Assumpção.
Com esta parceria, o
Hotel Globo passa a ser um
espaço de experimentação e
também de visibilidade para
novos artistas. O objetivo da
mostra é promover o desenvolvimento das poéticas vi-

Fotos: Divulgação

Exposição, que vai até o próximo mês, reúne obras de seis artistas das universidades federais da Paraíba e de Pernambuco
suais, além de ser parte do
processo de aprofundamento arte e, também, compor
uma pesquisa de mestrado
das artistas que vão participar da coletiva. “Nós queremos começar a valorizar a
experiência estética das novas gerações. Por isso, é ex-

Cantor e compositor paraibano lança
‘single’ e videoclipe de animação

Cena do videoclipe ‘Funkos’, de PS
Carvalho: música é um pop-rock
alegre que apresenta os famosos
bonecos cabeçudos e sem boca

delagens realizadas em 3D
aplicadas em cenários reais”,
falou o músico.
O clipe do single poderá
ser visto a partir da próxima
segunda-feira (dia 17), a partir
das 19h, com exclusividade
nos primeiros 30 dias no canal
do Palco MP3 no YouTube.
Segundo o paraibano, ele foi
contactado pelo site – um dos
principais do Brasil na área de
música – para divulgação de
seu vídeo.
A modelagem do personagem teve sua origem nas

mãos da artesã Elânia Nascimento, de Campina Grande.
Ela fez inicialmente o modelo
físico que posteriormente foi
modelado em 3D pela designer gráfica Fátima Teixeira, de
Paquetá, no Rio de Janeiro.
PS Carvalho já registrou
– desde o ano passado – mais
de 640 mil plays no Spotify
com seus 11 singles. O artista
paraibano ainda registrou
um índice alto de audições de
seus singles no Palco MP3 e no
YouTube. Ano passado, PS voltou aos palcos com um show

No espaço do equipamento cultural serão dispostas pinturas, fotografias, gravuras, arte têxtil e instalações.
Todas as obras são contemporâneas e as pinturas, conceituais. A visitação acontece de
domingo a domingo, a partir
das 8h até as 17h30.
Foto: Marcos Hermes/Divulgação

presencial, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, na
Funesc, em João Pessoa.

Através do QR Code acima,
acesse o canal oficial no
YouTube do músico

Apresentação do cantor seria no próximo dia 22, no teatro A Pedra do Reino
Foto: Reprodução

Hoje, o cantor e compositor PS Carvalho fará o lançamento de mais um single:
‘Funkos’. A canção está em
todas as plataformas de streaming. Conforme o artista, é um
pop-rock alegre que apresenta
os funkos (famosos bonecos
cabeçudos e sem boca).
“Guitarras harmônicas
bem encaixadas vão costurando melodia e letra. É a minha canção autoral de número 48, que vem acompanhada
de um clipe estrelado pelo
personagem PS Funko, mo-

tremamente valoroso para
nós fazermos essa exposição”, ressaltou o diretor executivo da Funjope, Marcus
Alves, para quem o evento
possibilita ao Hotel Globo
ser um espaço de experimentação e de visibilidade
para novos artistas.

Show de Toquinho em
João Pessoa é suspenso
Em virtude do crescimento dos casos de Covid-19 e pelo surto da gripe
H3N2, promotores do show
de Toquinho em João Pessoa, marcado para o próximo dia 22, no teatro A Pedra
do Reino, decidiram pela
suspensão do espetáculo.
Em acordo com a
produção do cantor, a Sky
Promo e a Bambolina Entretenimento, realizadores
do evento na Paraíba, decidiram pela suspensão. Em
nota, os promotores afirmam: “Hoje o teatro opera
com 80% de sua capacidade, impõe o uso de másca-

ra durante a apresentação
do artista, bem como exige
a apresentação do passaporte vacinal. Mesmo com
a adoção dessas medidas
preventivas, considerando
o alto grau de transmissibilidade do vírus, a produção
do evento decidiu suspender a apresentação e assim
que possível anunciará a
nova data do espetáculo”.
Sobre os ingressos, as
pessoas poderão guardá-los
para a futura apresentação
ou poderão fazer o reembolso na loja Classic Turismo (Manaira Shopping), a
partir do dia 17.

Edição: Luiz Carlos

Editoração: Ednando Phillipy

Foto: TCE-PB

Políticas

Alerta do TCE
TCE reforça posição sobre nova lei do Fundeb e faz advertências.
Legislação manteve as vedações impostas pela LC 173/20, devendo
produzir seus efeitos a partir da publicação. Página 14
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PB é selecionada pela ONU por
boas práticas com refugiados
Estado foi escolhido para apresentar experiência de acolhimento e solução duradoura com população migrante
Foto: Manodecarvalho/Secom-PB/Arquivo

A Paraíba foi escolhida para apresentar a experiência de boas práticas no
acolhimento e soluções duradouras de população indígena refugiada e migrante
no Workshop Nacional da
Agência da ONU para Refugiados no Brasil (ACNUR).
O Governo do Estado
vai apresentar ações no eixo
de proteção comunitária,
que incluem como boas
práticas: ações de acesso à
saúde; acesso e integração à
educação; acesso à assistência e proteção social; acesso
ao mercado de trabalho; e
acesso, acolhimento e serviços de proteção: gênero,
LGBTIQ+ e igualdade racial.
Além disso, será apresentado o trabalho desenvolvido em parceria com o
Observatório Antropológico da Universidade Federal
da Paraíba, que resultou
no diagnóstico situacional
da rede intersetorial para
pessoas migrantes, com
foco na população indígena
migrante refugiada Warao,
estabelecida no Estado. O

diagnóstico gerou um documento com orientações
para instruir e subsidiar o
processo de contratação de
equipe técnica para atuar
junto a essa população.
As boas práticas da Paraíba foram inscritas pela
Secretaria da Mulher e da
Diversidade Humana, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Secretaria de
Saúde no edital Chamada
de Boas Práticas na Recepção e Promoção da Cidadania de População Indígena
Refugiada e Migrante da
Venezuela e de Workshop
Nacional, lançado em novembro do ano passado,
com objetivo de mobilizar
representantes da administração pública – em nível federal, estadual e municipal
–, assim como integrantes
da academia e de organizações da sociedade civil
vinculados à temática de
indígenas refugiados e migrantes da Venezuela.
Uma comissão formada
pelo ACNUR e pelo Ministério da Cidadania foi res-

Pettronio Torres

secretário. As sete categorias
que aceitaram a proposta do
governo de forma unanime
foram: delegados, agentes de
investigação, escrivães, agentes operacionais, papiloscopistas, técnicos em perícia e
necrotomistas.

O Governo do Estado
da Paraíba vai
apresentar ações
no eixo de proteção
comunitária

As boas práticas da Paraíba na recepção a migrantes vão servir de exemplo para processos semelhantes no Brasil
ponsável pela análise das
propostas e pela seleção de
oito experiências que foram
destaques entre as boas
práticas e apresentadas no
Workshop Nacional. Além
de participar presencialmente do workshop sobre

a temática, as oitos boas
práticas serão incluídas em
publicação produzida pelo
ACNUR e pelo Ministério da
Cidadania.
“Promover o intercâmbio de boas práticas com
foco especial em popula-

ção indígena refugiada e
migrante em áreas urbanas
é uma ação necessária, dadas as necessidades atuais
de proteção destes grupos.
Este processo é uma resposta às solicitações que o
ACNUR e o Ministério da

Cidadania têm recebido
constantemente de agentes
públicos em busca de modelos possíveis para atender
comunidades indígenas em
áreas urbanas com base nas
políticas públicas já existentes no Brasil”, avalia o
representante do ACNUR no
Brasil, Jose Egas.
“Este será um momento importante para compartilharmos e aprendermos
com outras experiências
sobre recepção e políticas
públicas para refugiados em
âmbito nacional, baseados
no exercício contínuo de
prática e reflexão”, afirma
a secretária da Mulher e da
Diversidade Humana, Lídia
Moura.

Delegados e seis categorias aderem ao reajuste
pettroniotorres@yahoo.com.br

O secretário de Segurança e da Defesa Social, Jean
Nunes, comemorou a adesão, ocorrida ontem, de mais
sete categorias à proposta
apresentada pelo Governo do
Estado, que reajusta em 10%
os salários destes servidores, além da incorporação de
100% da Bolsa Desempenho
aos respectivos vencimentos. A aceitação aconteceu de
forma unânime por todas as
categorias.
“Eles reconheceram o
diálogo aberto pelo Governo
do Estado, que se deu através
de várias mãos. Ele conseguiu atingir e atender a todas
as categorias que o Governo
pode atender. O diálogo continua. Tanto que representantes das categorias retornaram à Granja Santana para
agradecer. E ressaltar que a
caminhada continua. Foi um
processo muito importante
e demonstra e valoriza ainda mais o diálogo entre as
categorias e o governador
João Azevêdo”, ressaltou o

Sim à proposta
Por unanimidade, a categoria dos delegados da Polícia Civil da Paraíba aprovou
ontem a proposta apresentada pelo Governo do Estado.
O Executivo estadual propôs
a incorporação de 100% da
bolsa desempenho, reajuste
de 10% sobre as verbas tributáveis, além do aumento
de 24% do auxílio alimentação.
Na assembleia da Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados
de Polícia Civil da Paraíba
(Adepdel), ontem, pela manhã, a categoria deliberou
pelo sim, de forma unanime,
a proposta do Governo do
Estado da Paraíba.
O presidente da Adepdel,
Steferson Nogueira ressaltou
que o mais importante, além

Foto: Divulgação

Foi um processo que
demonstra e valoriza
ainda mais o diálogo
entre as categorias
e o governador

do sim da categoria, é a continuidade das negociações
para discussão do Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da categoria.
“O mais importante,
além dos 100%, foi a criação de uma comissão para
discutir o PCCR Polícia Civil
sonhada e almejada há 40
anos. Então, é neste sentido que a gente vai manter
o diálogo sobre o tema para

tentar avançar cada vez mais
ao policial civil… vamos confiantes do diálogo e proteger
a resolver esse problema o
mais rápido possível”, comemorou o dirigente.
A equipe econômica do
governo estadual irá criar
uma comissão para estudar
a implantação do Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) para a categoria. A expectativa é que a

comissão seja apresentada
na próxima quarta-feira durante um café da manhã, em
um hotel de João Pessoa.

Acertos já concluídos
Durante esta semana,
na quarta-feira, os policiais
civis afiliados da Associação
dos Policiais Civis de Carreira
do Estado da Paraíba (Aspol
-PB) aprovaram a proposta
do Governo do Estado. Na

terça-feira foi a vez da Polícia
Penal também dá um sim ao
Governo do Estado.
“A categoria decidiu receber o que vem do Estado,
mas continuar na luta por
melhorias, uma vez que
a proposta apresentada
pelo governo ainda é muito
aquém das expectativas. Mas,
a categoria também compreende que a gente deve
continuar na mesa de negociação, mantendo o diálogo
com o Governo do Estado.
Neste momento, a categoria
não vai para nenhuma medida de movimentação ou que
traga, digamos assim, prejuízo para a sociedade”, disse
Beethoven Silva, presidente
da Aspol-PB.

tomada com bom senso e
reconhecimento de toda a
Polícia Penal da Paraíba que
aceitou a proposta que irá
beneficiar diretamente ativos e inativos. Esses são profissionais importantes para
a área de segurança e que
merecem todo o respeito”,
afirmou Wilson Filho.
Wilson Filho também
destacou a importância da
valorização da Polícia Civil
da Paraíba que além dos benefícios concedidos às outras
categorias, terão o pagamento na proporção de 93% em

Esses são
profissionais
importantes para a
área de segurança e
que merecem todo o
respeito

“Há muitos anos a Polícia Civil não tinha a concessão de benefícios tão significantes e isso demonstra
a capacidade de diálogo,
respeito e valorização do
governador João Azevêdo
com a categoria. Além dos
benefícios já concedidos,
o governo se comprometeu em iniciar as discussões
para construção do Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração (PCRR), um antigo
sonho de todos os profissionais”, ressaltou Wilson
Filho.

Polícia Militar
O deputado estadual
Wilson Filho disse estar confiante que os policiais militares irão seguir a decisão dos
demais profissionais da área
de segurança e acatarão as
propostas para a categoria.
“Estamos confiantes que a
situação será resolvida nas
próximas horas com diálogo,
sensatez e acima de tudo,
respeito por todos os servidores, essenciais para a manutenção da paz e segurança
de nosso estado”, concluiu
Wilson Filho.

O secretário Jean Nunes disse que o governador conseguiu atender a todas as categorias e que o diálogo continua

Líder do Governo na ALPB elogia policiais por acordo
O deputado estadual
e líder do governo na Assembleia Legislativa, Wilson
Filho, parabenizou os integrantes da Polícia Penal e da
Polícia Civil da Paraíba por
aceitarem a proposta apresentada pelo governador
João Azevêdo e disse acreditar que os representantes
da Polícia Militar também
irão acatar a proposta nas
próximas horas, no intuito
de proporcionar benefícios
para todos que integram as
forças de Segurança do Estado.

Os policiais civis e penais decidiram aceitar a proposta de incorporação de
100% da bolsa desempenho
em 48 meses e do reajuste
salarial de 10% com efeito
imediato. Além disso, será
concedido o aumento de
24% no auxílio-alimentação.
O deputado estadual
Wilson Filho lembrou que
o governo João Azevêdo foi
o responsável pela criação
da Polícia Penal na Paraíba
e criou o Plano de Cargos e
Carreira da categoria. “Quero parabenizar a decisão

cima da verba de risco de
vida dos delegados e peritos
para todos os investigadores e escrivães. Para o agente
operacional, o risco de vida
ficará no valor fixo de R$ 900.
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TCE reforça posição sobre lei
do Fundeb e faz advertências
Legislação manteve as vedações impostas pela LC 173/20, devendo produzir seus efeitos a partir da publicação
As alterações advindas
pela Lei 14.276/21, que
altera a Lei do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb) e de Valorização
dos Profissionais da Educação, e da nova definição dos
profissionais da educação
básica, publicadas no Diário
Oficial da União no dia 28
de dezembro passado, trouxeram mudanças significativas no texto anterior (Lei
nº 14.113/20), decorrente
da EC 108/20, no entanto,
manteve as vedações impostas pela LC 173/20, devendo
produzir seus efeitos a partir
da publicação, sem retroatividade.
O entendimento foi manifestado pelo presidente do
Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Fernando
Rodrigues Catão, ao analisar
a repercussão da nova lei
perante os jurisdicionados
da Corte. O presidente observou que a posição do TCE
já havia sido antecipada aos
dirigentes da Famup – Federação dos Municípios da
Paraíba, em reunião no final
do ano passado, quando se
aguardava a sanção presidencial.
Ele explicou que a nova
Lei sancionada não altera o
posicionamento do TCE-PB,
consubstanciado nos Pareceres Normativos TC 15 e
20/21, quando em resposta
a consultas sobre o “Novo

Fundeb” e suas implicações.
O conselheiro submeteu o
novo texto da Lei à analise de
sua assessoria técnica, que
pontuou várias alterações,
a começar pela mudança no
artigo 7º, inciso II, § 3º, que
inclui as escolas técnicas
mantidas pelos órgãos do
sistema S.
Aparece também a inclusão do §7º no artigo 7º,
que estabelece a necessidade de prévio reconhecimento pelo Poder Executivo
do Estado, DF ou Município,
conforme o caso, do atendimento das condições previstas nos incisos do §4º do
mesmo dispositivo legal.
Foi alterada a redação
do §5º do artigo 8º, que trata
da obrigação de retificar os
dados do “censo” por parte
do Estado, DF ou Município
sempre que necessário no
prazo de até 30 dias após
divulgação dos dados preliminares, sob pena de responsabilidade. Na redação
anterior, o prazo era fixado
para que se recorresse ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) pedindo retificação.
Foi incluído o § 7º, no mesmo artigo, vedando alterações após o prazo definido
para correção.
Destaca-se ainda mudanças nas redações dos incisos II e III do §1º do artigo
10, alterando sistemáticas
a cargo de órgãos/entida-

As inscrições para o XI
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor estão abertas e
podem ser feitas pelo site:
https://www.prefeitoempreendedor.sebrae.com.br/,
onde também estão disponíveis o regulamento e todas
as informações necessárias
para os gestores interessados
em participar. A premiação
foi criado com o objetivo de
reconhecer as melhores iniciativas dos gestores públicos
que contribuam para o desenvolvimento dos pequenos
negócios. A Federação das
Associações de Municípios
da Paraíba (Famup) apoia a
iniciativa e se coloca à disposição dos gestores, por meio
da assessoria técnica, para
apoiar no que for necessário.
O presidente da Famup,
George Coelho, vê na iniciativa uma excelente oportunidade para que os gestores
municipais possam dar visibilidade às diversas ações
com foco no empreendedorismo local. “Os municípios
da Paraíba do Litoral ao Sertão, do Brejo ao Cariri são
por excelência um celeiro de
empreendimentos pautados
por inovação e lutas, onde é
fundamental o suporte do poder público para que possam
alavancar oportunidades de
trabalho e geração de emprego e renda dando perspectivas para inserção no mercado
de trabalho”, destacou.
George destacou ainda
que todos os gestores municipais sabem do potencial

transformador que o empreendedorismo possui na
realidade social da população, por conta da possibilidade de manutenção financeira
das famílias e manutenção
dos moradores na sua terra
natal. De acordo com ele, a
Famup está a disposição, por
meio da assessoria técnica,
para contribuir com todos os
gestores que podem procurar
o assessor Normando Vitorino. Os contatos podem ser
feitos pelo consultorianvr@
gmail.com ou pelo telefone
(83) 99635-7048.

Foto: TCE-PB

O presidente explicou
que a nova Lei
sancionada não altera
o posicionamento
do TCE-PB

Catão lembrou que a posição do TCE sobre a nova lei do Fundeb já foi antecipada aos dirigentes da Famup em 2021
des do Governo Federal; Alteração da redação do §5º
do artigo 13, ampliando o
prazo para os informados
que serão considerados no
cômputo dos recursos para
fins de apuração da complementação da União.
A Lei trouxe alteração
do texto do §3º do artigo
14 e inclusão do § 4º neste
dispositivo, ambos tratando
de ponderações para fins
da distribuição da parcela
de complementação denominada VAAR, bem como a
inclusão do §5 no artigo 16,
estabelecendo publicização
por parte do FNDE da metodologia e valores da complementação VAAT.

Inscrições para Prêmio Prefeito
Empreendedor estão abertas

Iniciativa é uma
oportunidade para que
os gestores possam dar
visibilidade a ações de
empreendedorismo

O XI Prêmio Sebrae
Prefeito Empreendedor é
um programa de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que
implantaram projetos com
resultados comprovados
com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do
município. Serão premiados
gestores que tenham implantado projetos com resultados
comprovados de estímulo ao
surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios
e à modernização da gestão
pública.

Categorias
Para a edição
2021/2022, o XI Prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor vai contar com oito
categorias: Desburocratização, Marketing Territorial e Setores Econômicos,
Compras Governamentais,
Empreendedorismo na Escola, Governança Regional e
Cooperação Intermunicipal,
Inovação e Sustentabilidade, Sala do Empreendedor e
Cidade Empreendedora na
Pandemia.

Premiação
Serão premiados gestores nas oito categorias. Os
vencedores receberão o Selo
Prefeito Empreendedor Finalista Estadual e passarão
a concorrer na etapa nacional. Os vencedores da etapa
nacional serão conhecidos
na solenidade de premiação,
a ser realizada em Brasília
entre os dias 23 a 27 de maio
de 2022. Todos os projetos
participantes da fase nacional receberão o diploma
Prefeito Empreendedor Finalista Nacional e placa de
homenagem.
O regulamento do XI
Prêmio Sebrae Prefeito
Empreendedor pode ser
conferido pelo endereço
https://www.prefeitoempreendedor.sebrae.com.br/
regulamento/ e o Guia do
Prefeito pelo https://www.
prefeitoempreendedor.sebrae.com.br/guia-do-prefeito/

Foi alterada a redação
do inciso IV do caput do artigo 18, que define atribuições
da Comissão Intergovernamental de Financiamento
para a Educação Básica de
Qualidade, sendo incluído
os §§ 5º e 6º no mesmo dispositivo.
A Lei transforma o parágrafo único do artigo 26 em
§ 1º, e altera o inciso II deste
dispositivo legal, para desvincular dos parâmetros do
artigo 61 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (Lei
9.394/96) os “profissionais
de educação” que podem ser
remunerados com a parcela
de 70% dos recursos do Fundeb, incluindo as parcelas

de VAAF e VAAT a título de
complementação da União e
excluindo desta base os Psicólogos e Assistentes Sociais
com atuação disciplinada
pela Lei 13935/19.
Outra modificação é a
inclusão do §2º no artigo
26 para dizer que os recursos do Fundeb poderão ser
utilizados para o reajuste
salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento
de salário, atualização ou
correção salarial com o fim
de atingir o piso de 70%.
Também foi incluído
o art.26 A, para dispor que
os psicólogos e assistentes sociais que atuem em
conformidade com a Lei

13935/19, podem ser remunerados com a parcela
de até 30% dos Recursos do
Fundeb. Constata-se alteração na redação do inciso I
do artigo 41, estabelecendo
que o Regulamento da Lei
fixará os prazos de que trata
(disponibilização de dados
e informações pelos Entes
Subnacionais).
A nova Lei fixou para
31/12/2023, o prazo de
que trata o artigo 43, com
alterações em sua redação,
bem como nos §§ 1º, 2º e 3º,
acrescentando o § 4º neste
dispositivo. Foram incluídos
os artigos43 Ae 43 B.
A redação do artigo 53,
que trata da revogação da
Lei nº 11494 foi alterada,
mantendo-se a validade do
caput do artigo 12 daquela
norma e a execução financeira dos fundos em 2020
- notadamente quanto à aplicação das disponibilidades
havidas em 31/12/2020,
que devem ter sido aplicadas até 31/03/2021 e não
deveria ser superiores a 5%
dos recursos do Fundeb.

Pleno do TJPB julgou 566
processos no ano passado

O Pleno do Tribunal de
Justiça da Paraíba julgou,
durante o ano de 2021, 566
processos entre feitos judiciais e administrativos. O
relatório de produtividade
foi fornecido pela assessoria do Tribunal Pleno.
No período, as sessões
ordinárias e extraordinárias do colegiado foram
realizadas por videoconferência e de forma virtual,
conforme disciplinado nas
Resoluções nºs 12/2020
e 17/2020 do Poder Judi-

ciário Estadual, respectivamente.
Conforme os relatórios
mensais, foram julgados
pelos desembargadores e
juízes convocados 400 processos judiciais e 166 feitos
administrativos. Entre as
ações apreciadas, destaque para as Ações Diretas
de Inconstitucionalidade,
Mandados de Segurança,
Reclamações, Revisões
Criminais, Incidentes de
Resoluções de Demandas
Repetitivas, Ações Penais,

Notícias Crime, Embargados de Declaração, Resoluções, Agravos e Procedimento Investigatório
Criminal, além de outros.
Ainda segundo os dados, os meses com maiores processos judiciais julgados no Tribunal Pleno
foram agosto, novembro,
fevereiro e outubro. Já em
relação aos administrativos, dezembro, maio, abril
e novembro tiveram os
maiores feitos apreciados
pelo órgão fracionário.
Foto: Divulgação

Desembargadores e juízes convocados julgaram 400 processos judiciais e 166 feitos administrativos em 2021
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Deputados apresentam, no STF,
notícia-crime contra Queiroga
Reginaldo Lopes, Bohn Gass, Gleise Hoffmann e Alexandre Padilha acusam ministro por ‘apagão’ de dados sobre Covid
Pepita Ortega
Agência Estado

Os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Bohn
Gass (PT-RS), Gleise Hoffmann (PT-PR) e Alexandre
Padilha (PT-SP) apresentaram ao Supremo Tribunal
Federal uma notícia-crime
contra o ministro da Saúde
Marcelo Queiroga em razão
da instabilidade dos sistemas da pasta, em especial
a plataforma que recebe
dados epidemiológicos da
Covid-19 de estados de municípios, que ainda não foi
totalmente restabelecida
desde ataque hacker ocorrido em dezembro.
Os parlamentares pedem investigação sobre a
persistência do ‘apagão’ no
Ministério da Saúde, indicando que Queiroga pode
ter incorrido em supostos
crimes de prevaricação, infração de medida sanitária
preventiva e improbidade
administrativa.
Na avaliação dos petistas, não há ‘razão plausível’
para que o problema nos
sistemas do Ministério da
Saúde ainda não tenha sido
resolvido ‘impondo-se, aos
brasileiros, com essa omissão deliberada, uma total

ausência de informações
acerca da realidade pandêmica no país’.
Eles frisam ainda que
falta de transparência nas
informações da pasta, ‘deliberadas ou não’, estão em
‘frontal desarmonia’ com a
Constituição.
“A ausência de informações confiáveis ou a inexistência de informações
do principal órgão gestor
de políticas públicas para
a saúde no país, num momento de agravamento da
Pandemia mostra muito da
gestão administrativa da
saúde e da administração
executiva no país”, registra
trecho da notícia-crime.
O caso foi distribuído
ao gabinete do ministro Gilmar Mendes, que, no início
da semana, criticou a instabilidade nos sistemas do
Ministério da Saúde. Em
seu perfil no Twitter, o decano ponderou que o assunto deve ser ‘tratado como
prioridade’ e que a falta de
dados consolidados sobre o
avanço do novo coronavírus
‘inviabiliza’ o enfrentamento da pandemia.
Na notícia-crime enviada ao STF, os deputados do
PT dizem que, em meio ao
avanço da variante Ômicron

Por ‘regalias’, Luiz
Estevão é condenado
Agência Estado
O juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São
Sebastião, no Distrito Federal, condenou o ex-senador
Luiz Estevão a nove anos,
nove meses e nove dias de
reclusão, em regime inicial
fechado, no âmbito de investigação sobre a ‘obtenção
de regalias’ pelo ex-parlamentar no período em que
esteve detido no Complexo
da Papuda, cumprindo pena
por desvio de verbas das
obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. A sentença
destacou que o ex-senador
era réu reincidente e portador de maus antecedentes.
A investigação em
questão foi aberta após a
Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal
encontrar, em 2017, após
varredura realizada na então cela do ex-senador na
Papuda, uma máquina e
cápsulas de café gourmet,
além de chocolate suíço e
macarrão importado.
A Luiz Estevão foi imputada corrupção de dois
policiais penais, que também foram sentenciados
pelo mesmo crime, inclusive
com a perda do cargo. Eles
receberam pena de dois e
quatro anos de reclusão.
Além deles, dois ex-diretores do Centro de Detenção Provisória foram condenados, por prevaricação,
porque deixaram de formalizar procedimento para
apuração de responsabilidade dos colegas corrompidos, entre outras condutas
omissivas.
As informações foram
divulgadas pelo Tribunal de

Justiça do Distrito Federal e
Territórios. Cabe recurso
da decisão.
Segundo a corte distrital, ‘um dos policiais penais
foi condenado por receber
posse sobre uma área do
grupo OK em Valparaíso,
além da intermediação da
contratação da irmã por
portal de notícias’. Ainda
de acordo com o tribunal, o
outro agente foi condenado,
porque, ‘para favorecer a
divulgação da área na qual
atuava na iniciativa privada
(criação de pássaros para
comercialização), solicitou
e obteve duas reportagens
em portal de notícias com
referência ao seu nome, inclusive com publicação de
foto do local do criatório’.
Luiz Estevão já foi condenado junto com outras
três pessoas, por reformar
o bloco no complexo da Papuda onde o político esteve
preso. Na ação de improbidade administrativa, a Promotoria apontava suposto
conluio entre servidores públicos e o ex-senador para
realização de uma reforma
privada que criou uma ‘ilha’
no complexo prisional, com
‘utensílios diferenciados’ e
‘ambientes salubres’.
Em abril de 2021, os
desembargadores da 5ª
Turma Cível do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiram,
por unanimidade, aumentar o valor da multa imposta ao ex-senador no caso. O
ex-parlamentar cumpria na
Papuda a pena de 26 anos
de prisão a que foi sentenciado por desvios de verbas
das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo.

Foto: Agência Estado

Deputados petistas pedem
investigação contra o
ministro Marcelo Queiroga
sobre a persistência do
‘apagão’ no Ministério
da Saúde

no país, o Ministério da Saúde ‘não consegue há várias
semanas apresentar dados
estatísticos confiáveis acerca da realidade sanitária
atual, dificultando ou mesmo inviabilizando’ que os
brasileiros saibam qual é a
real situação epidemiológica no país.
Os parlamentares caracterizam a situação como
‘de extrema gravidade’,
destacando que, segundo

os especialistas, os pesquisadores ficam impedidos
de estimar a dinâmica de
transmissão do Sars-Cov-2
e projetar tendências. Além
disso, gestores municipais
e estaduais não conseguem
dimensionar necessidades
de abertura de leitos em
hospitais, compra de medicamentos, contratação de
profissionais, apontam ainda os petistas.
“Essa realidade, quando

Ação no Supremo

confrontada com as recentes ameaças do presidente
da República em relação à
possível adoção, por Governadores e Prefeitos (que já
vivenciam em seus sistemas
de saúde a realidade que a
ausência de dados do Ministério da Saúde parece não
encontrar) de novas (retorno) medidas restritivas,
levam a sugerir, de forma
ao menos indiciária, que o
apagão vigente nos sistemas

informatizados do Ministério da Saúde podem ser,
em tese, uma ação política,
ideológica e negacionista
deliberada, visando esconder a real situação sanitária
existente no país, de modo
a transmitir uma falsa percepção ao povo brasileiro
de um inexistente controle
da pandemia, em detrimento da vida de brasileiros”,
escrevem os deputados na
notícia-crime.

‘Capitã Cloroquina’ acusa senadores
da CPI de violência contra a mulher
Pepita Ortega e
Davi Medeiros
Agência Estado

A secretária de Gestão
do Trabalho e da Educação
na Saúde, Mayra Pinheiro,
conhecida como ‘Capitã Cloroquina’ acionou o Supremo Tribunal Federal mais
uma vez contra a cúpula da
CPI da Covid, imputando
suposta violação de sigilo funcional ao presidente
do colegiado, Omar Aziz, o
vice, Randolfe Rodrigues, e
o relator, Renan Calheiros.
A aliada do presidente
Jair Bolsonaro ainda acusa
os parlamentares de violência psicológica contra

a mulher, dizendo que foi
vítima de ‘discriminação’ e
‘perseguição’ por defender
o ‘tratamento precoce’ - uso
de medicamentos sem comprovação científica contra a
Covid-19.
A petição pela capitã
cloroquina foi apresentada
ao STF na última sexta-feira, 7. A vice-presidente da
corte Rosa Weber, que analisa casos urgentes durante
o plantão judiciário, determinou que os autos sejam
encaminhados, após o fim
do recesso, ao gabinete da
ministra Cármen Lúcia, a
relatora do processo.
Ao atribuir suposta
violação de sigilo funcional

aos senadores que integravam a cúpula da CPI, Pinheiro cita a divulgação de
um conteúdo de seu e-mail
em que sugeria a autoridades de Portugal a adoção
do chamado ‘tratamento
precoce’.
Na petição ao Supremo, os advogados de Pinheiro buscam ainda rebater as imputações feitas
a médica no relatório final
da CPI da Covid. A ‘capitã
cloroquina’ foi acusada pelos senadores dos crimes
de epidemia, prevaricação
e crime contra a humanidade. A aliada de Bolsonaro nega as acusações e diz
que as imputações tiveram

como objetivo ‘desacreditá
-la como médica perante a
sociedade brasileira’.

Randolfe
“É um típico caso em
que a ré quer se colocar
na condição de vítima. Ré
é ré. Vitimas são os 20 milhões de brasileiros que
foram utilizados como cobaia por ela e seus asseclas no Ministério da Saúde. Outra coisa é que pelo
menos também para isso a
CPI serviu. Para membros
de um governo machista
lembrarem que existe direitos das mulheres. eu
saúdo a conversão dela
para esse lado”.

Bolsonaro vai liberar R$ 2,3 bilhões para
recuperar cidades atingidas pela chuva
Adriana Ferraz
Agência Estado

O presidente Jair Bolsonaro vai liberar R$ 2,3 bilhões
para obras de reconstrução
de estradas e cidades atingidas pelas chuvas. Os recursos
serão direcionados para os
ministros de Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, e
do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, segundo apurou o Estadão.
Marinho ficará com R$
1,3 bilhão da verba liberada e Tarcísio com mais R$ 1
bilhão. Nos últimos dias de
2021, o governo já tinha edi-

tado uma Medida Provisória
abrindo crédito de R$ 200
milhões para o Departamento Nacional de Infraestrutura
e Transportes (DNIT) depois
da tragédia na Bahia, onde
enchentes deixaram mortes
e milhares de pessoas desabrigadas.
Na época, os políticos
aliados criticaram o valor liberado e alertaram o presidente
Bolsonaro que seria preciso
ampliar os recursos. O presidente da Câmara, Arthur Lira
(Progressistas-AL), cobrou a
liberação de R$ 2 bilhões.
Com os dois créditos,
sobe para R$ 2,5 bilhões o

socorro do Governo Federal
para obras de reconstrução.
Esse dinheiro poderá ser
usado em qualquer estado
do país atingido pelas fortes
chuvas desse verão.
O acerto do dinheiro foi
feito nesta quinta-feira, 13,
entre o Palácio do Planalto
com o ministro da Economia,
Paulo Guedes. Os créditos orçamentários liberados são
tipo extraordinário e, por isso,
ficam fora do teto de gasto, a
regra fiscal que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação.
Há um dispositivo que permite essa exceção em casos de

urgência e imprevisibilidade,
como as enchentes.
Dessa forma, o dinheiro
liberado não tira espaço do
Orçamento de 2022, aprovado pelo Congresso com corte de despesas obrigatórias,
como gastos com salários dos
servidores públicos, que terão
que ser recompostos de acordo com a equipe econômica.
O governo também encontrou gastos que foram incluídos em acordos paralelos
feitos diretamente pelos políticos aliados e os ministros,
sem aval do Palácio do Planalto, que serão agora alvo dos
cortes do Orçamento.
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Otan alerta para risco real
de nova guerra na Europa
Organização admite dialogar, mas não permitirá que Moscou vete ambição da Ucrânia de se juntar à aliança
Agência Brasil
A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)
disse na última quarta-feira
que está disposta a conversar
com a Rússia sobre controle
de armas e implantação de
mísseis, mas não permitirá
que Moscou vete a ambição
da Ucrânia de se juntar à
aliança, alertando para um
risco real de uma nova guerra
na Europa.
A oferta do secretáriogeral da Otan, Jens Stoltenberg, atendeu apenas a uma
fração das amplas demandas
apresentadas pela Rússia,
que levou o Ocidente à mesa
de negociações ao reunir cerca de 100 mil soldados perto
da fronteira com a Ucrânia.
Stoltenberg disse após
quatro horas de conversas entre embaixadores da aliança e
uma delegação russa em Bruxelas que a Otan não deixaria
Moscou ditar arranjos de se-

gurança para outros países e
criar perigosas esferas de influência. “Existe um risco real
de novos conflitos armados
na Europa”, disse Stoltenberg
em entrevista coletiva.
“Existem diferenças significativas entre os aliados
da Otan e a Rússia”, disse ele.
“Nossas diferenças não serão
fáceis de superar, mas é um
sinal positivo que todos os
aliados da Otan e a Rússia se
sentaram em torno da mesma
mesa e se engajaram em tópicos substantivos.”
O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia,
Alexander Grushko, disse que
Moscou está pronta para falar
sobre armas e medidas de verificação, mas não permitirá
que suas propostas sejam escolhidas a dedo.
“Vulnerabilidades”
Em uma longa entrevista coletiva, Grushko afirmou
que a Rússia não pode levar a

sério a afirmação da Otan de
ser uma aliança defensiva que
não representa ameaça a ela
e disse que responderia simetricamente a qualquer tentativa de contê-la ou intimidá
-la. “Se houver uma busca por
vulnerabilidades no sistema
de defesa russo, também haverá uma busca por vulnerabilidades na Otan”, declarou
ele. “Esta não é nossa escolha,
mas não haverá outro caminho se não conseguirmos
reverter o atual curso muito
perigoso dos eventos.”
Grushko disse mais tarde
que Moscou usaria meios militares para neutralizar ameaças à segurança se a diplomacia se mostrasse insuficiente.
De acordo com a agência de
notícias Interfax, o vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, afirmou que
o fato de a Otan “ignorar” as
propostas de segurança russas criou o risco de “incidentes e conflitos”.

Príncipe Andrew renuncia
a títulos e cargos honorários
Agência Estado
O príncipe Andrew, filho
da rainha Elizabeth II, que enfrenta um processo civil nos
Estados Unidos por agressão
sexual, renunciou aos seus cargos honorários à frente de regimentos militares e associações
de caridade, informou o Palácio
de Buckingham ontem.
“O duque de York continuará sem desempenhar
nenhuma função pública e se
defenderá neste caso na qualidade de cidadão privado”, manifestou-se o palácio em um
breve comunicado.
Uma fonte real disse que
Andrew não usaria mais o títu-

lo ‘Sua Alteza Real’ em qualquer
capacidade oficial e suas outras
funções seriam distribuídas
entre os demais membros da
família real. Eles não voltarão
para o príncipe Andrew.
A revogação de títulos e
cargos honorários ocorre depois que 150 veteranos britânicos assinaram uma carta
aberta pedindo que a rainha
retirasse seus títulos militares
de seu filho.
Um juiz de Nova York recusou, na última quarta-feira,
um recurso apresentado pelos
advogados do príncipe para que
indeferisse a denúncia de agressões sexuais apresentada contra
seu cliente por Virginia Guiffre,

uma americana que o acusa de
ter abusado sexualmente dela
em 2001, quando tinha 17 anos.
Guiffre é uma das vítimas
de crimes sexuais do gestor
financeiro americano Jeffrey
Epstein, declarado culpado de
pedofilia por um tribunal da
Flórida e que se suicidou na
prisão em Nova York, em agosto de 2019, quando aguardava
um novo julgamento por tráfico
e abuso de menores.
A amizade de Andrew, de
61 anos, com o americano, que
defendeu em uma polêmica
entrevista com a BBC em novembro de 2019, provocou um
grande escândalo que o obrigou a se retirar da vida pública.

Após testes de mísseis

Foto: KCNA/Divulgação

Desde o mês de setembro já aconteceram seis lançamentos de mísseis balísticos na Coreia do Norte

EUA impõem sanções a
norte-coreanos e russos
Agência Brasil
Os Estados Unidos
(EUA) aplicaram, na última quarta-feira, sanções
a seis norte-coreanos,
um russo e uma empresa
russa que seriam responsáveis pela

aquisição de
mercadorias da Rússia e
China para programas de
armas da Coreia do Norte.
A medida foi adotada após
uma série de lançamentos
de mísseis norte-coreanos, dois nas duas últimas
semanas.
O Tesouro dos EUA
disse que as medidas têm
como objetivo evitar o
avanço dos programas de
armas da Coreia do Norte
e impedir tentativas de

proliferação dessa tecnologia.
As sanções foram as primeiras impostas pelo governo
norte-americano que visam
especificamente a programas
de armas norte-coreanos. O
presidente Joe Biden tentou,
sem sucesso, dialogar com
Pyongyang para convencê-la
a desistir de bombas nucleares e mísseis.
O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price,
afirmou que os EUA continuam comprometidos em
buscar a diplomacia com a
Coreia do Norte.
“O que vimos nos últimos dias apenas reforça
nossa crença de que, se
quisermos progredir, pre-

cisaremos nos engajar nesse diálogo”, observou Price
em entrevista.
O Departamento do
Tesouro disse ainda que
as sanções ocorreram
após seis lançamentos de
mísseis balísticos nortecoreanos desde setembro,
violando as resoluções do
Conselho de Segurança da
Organização das Nações
Unidas.
Segundo o subsecretário do Tesouro para
Terrorismo e Inteligência
Financeira, Brian Nelson,
as medidas visam a conter
o “uso contínuo de representantes no exterior pela
Coreia do Norte, para adquirir ilegalmente mercadorias para armas”.

Mundo continua batendo recorde diário de Covid
Agência Brasil
Em meio à propagação
da variante Ômicron do
novo coronavírus, o mundo bateu um novo recorde de casos confirmados.
Foram 3,67 milhões até a
última quarta-feira, segundo números do “Our World
in Data”. Esta é a segunda
vez que o mundo passa da
marca de três milhões, de
acordo com os dados compilados pelo site. O planeta
tem registrado uma média
móvel de 2,7 milhões de
casos da doença, um dado
que vem saltando diariamente desde o final de dezembro, quando a média
girava em torno de 700 mil
casos.
Já ontem, as redes de
saúde de todo o mundo
confirmaram quase 3,4
milhões de casos, segundo
dados provisórios da Organização Mundial da Saúde
(OMS). Apenas ontem foi
registrado o mesmo número de contágios que nos
primeiros quatro meses

da pandemia, elevando o
total acumulado de dois
anos para 312 milhões. Um
cálculo conservador, pois
a OMS conta com o fato
de que muitos dos casos
não foram diagnosticados
ou notificados às redes de
saúde.
A curva de infecção exponencialmente crescente
continua sem efeito no número de mortes, que permanece estável em torno
de 7 mil por dia (7,7 mil nas
últimas 24 horas).
A OMS reiterou que
apesar da predominância de casos não graves na
onda atual, a capacidade da
Ômicron de causar danos
não deve ser subestimada.
A entidade também prevê
que esta não será a última
“variante de preocupação”
do coronavírus a ser detectada.
A Ômicron, diagnosticada pela primeira vez na
África do Sul no início de
novembro de 2021, já está
presente em 58,5% dos
testes realizados pela rede

global de laboratórios GISAID, indicando que já é dominante, superando a delta.

EUA e Reino Unido
Depois de registrarem
recordes diários de infecções, impulsionando os números mundiais, cientistas
veem sinais de que a onda
da Ômicron pode ter atingido o pico na Grã-Bretanha e está prestes a fazer o
mesmo nos Estados Unidos,
momento em que os casos
podem começar a cair drasticamente.
O motivo seria de que
a variante provou ser tão
contagiosa que já pode estar ficando sem pessoas
para infectar, apenas um
mês e meio depois de ter
sido detectada pela primeira vez na África do Sul .
“Vai cair tão rápido quanto
subiu”, disse Ali Mokdad,
professor de ciências de
métricas de saúde da Universidade de Washington
em Seattle (EUA).
Ao mesmo tempo, especialistas alertam que

ainda há muita incerteza
sobre como a próxima fase
da pandemia pode se desenrolar. O platô nos dois
países não está acontecendo em todos os lugares ao
mesmo tempo ou no mesmo ritmo. E semanas ou
meses de sofrimento ainda
estão por vir para pacientes e hospitais sobrecarregados, mesmo que a queda
aconteça.
“Ainda há muitas pessoas que serão infectadas
à medida que descermos a
curva”, disse Lauren Ancel
Meyers, diretora do Consórcio de Modelagem Covid-19 da Universidade do
Texas (EUA), que prevê que
os casos relatados atingirão o pico dentro de uma
semana.
Países
Apesar do aumento
de casos, diversos países
estão decidindo reduzir o
período de quarentena. Em
grande parte decido à falta
de trabalhadores nos serviços essenciais por causa

das contaminações. O ministro da Saúde britânico
Sajid Javid anunciou ontem
uma redução para cinco
dias da quarentena mínima
para as pessoas infectadas
na Inglaterra, buscando
“minimizar” o impacto das
ausências trabalhistas na
economia.
“Revisamos o período
de isolamento para os casos positivos, para garantir
que as medidas estabelecidas maximizem a atividade econômica e educativa,
por exemplo, mas também
minimizem o risco de que
as pessoas contagiosas
abandonem a quarentena”,
anunciou aos deputados.
Citando dados da agência britânica de segurança
sanitária UKHSA, o ministro defendeu que “cerca de
dois terços dos casos positivos deixam de ser transmissíveis no final do quinto
dia”.
Sendo assim, a partir
de segunda-feira, as pessoas que derem positivo
para o teste de Covid-19

poderão abandonar a quarentena se apresentarem
dois resultados negativos
consecutivos no quinto dia
e início do sexto. Até agora,
o período de isolamento
era de até 10 dias, com a
possibilidade de reduzi-lo
para sete se apresentar um
teste negativo.
O governo do Peru
também anunciou na última quarta-feira que o período de isolamento para
pessoas infectadas em Lima
e sua Região Metropolitana
será reduzido para 10 dias,
dada a prevalência da variante Ômicron.
O ministro da Saúde,
Hernando Cevallos, indicou
em entrevista coletiva que
decidiu “modificar o tempo
de isolamento em pacientes
sem complicações e febre
para 10 dias, no caso da Região Metropolitana de Lima
e El Callao”, jurisdições que
compõem a Região Metropolitana da capital peruana. Essa área concentra
praticamente um terço dos
33 milhões de habitantes
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Alta do café leva consumidor a
optar por marcas mais baratas
Comerciantes lamentam reajustes, mas explicam que foi preciso repassar aumento aos clientes, que também reclamam
Foto: Evandro Pereira

Iracema Almeida

PB se beneficia com
mercado de capitais

iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Que os preços dos alimentos estão mais caros não
é novidade, mas os aumentos
também atingiram uma das
bebidas mais consumidas pelos brasileiros: o café – em que
o Brasil é o maior produtor do
mundo desse produto. Desde
o fim do ano passado que o
café em pó vem passando por
reajustes e um pacote de 250
gramas, que custava R$ 3,50,
hoje é vendido nos supermercados de João Pessoa por
mais de R$ 7, um aumento superior a 85,7% no valor pago
pelo consumidor, que já busca
alternativas para continuar
comprando o produto.
Dona Neurides de Sousa,
63 anos, é um dos exemplos de
consumidores que não pode
acompanhar o aumento dos
preços e precisou trocar a marca para continuar mantendo a
tradição de tomar café todas as
manhãs. “Infelizmente, o que
recebo não dá pra continuar
tomando o que eu sempre tomei. Eu sempre levava de uma
marca, mas, por causa do preço
que aumentou, estou levando
para casa outra marca que nem
conheço. Como está mais barato, daí vou provar esse novo”,
diz ela, mostrando o pacote.
De acordo com a última
pesquisa da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor
da Paraíba (Procon-PB), feita
na capital paraibana, o preço
do pacote de pó de café de 250
gramas varia de R$ 5,49 a R$
8,99. Essa diferença equivale
a cerca de 63,75% no valor do
produto. A próxima fiscalização nos supermercados está
agendada para o dia 24 de
janeiro, em que os fiscais do
órgão estarão analisando também os itens da cesta básica.
Em relação à variação de
preços nos supermercados,
lanchonetes e cafeterias, a su-

Carol Cassoli
Especial para A União

Carlos Antônio é proprietário de uma cafeteria no Largo do Ponto de Cem Réis e lamenta ter que reajustar os preços

É importante que o
consumidor fique atento
a essas variações, no
aplicativo ‘Preço da
Hora’, para que possa
economizar. Temos que
buscar os melhores
preços no mercado
perintendente do Procon-PB,
Késsia Liliana, lembra que não
existe tabelamento para o preço do café, já que o produto é
de livre concorrência. Mas o
consumidor pode, através do
setor de pesquisa e estatística do Procon, acompanhar as
mudanças de preços para suas
compras. “É importante que
o consumidor fique atento a
essas variações, no aplicativo ‘Preço da Hora’, para que
possa economizar. Temos que
buscar os melhores preços do
café no mercado”.

Empreendedorismo

A proprietária de um mercadinho no Centro da capital,
Edilane Cunha, de 32 anos, explica que foi preciso repassar
os aumentos para o consumidor.. “Infelizmente, tivemos que
fazer reajuste em todos os tipos
de café e marcas, porque desde
o fim do ano passado passamos
a comprar mais caro”. A comerciante comenta que tinha café
solúvel que custava R$ 2,50 e
foi preciso aumentar para R$
3,50 o copo. “Os clientes até
questionam, mas eu não tinha
como não repassar esses aumentos para meus clientes”.
Quem é acostumado a tomar aquele cafezinho em lanchonetes e cafeterias da cidade
também está sentindo no bolso
os aumentos no preço da bebida que faz parte do cotidiano
de todas as classes sociais. “Antes eu pagava R$ 0,50 e agora
pago de R$ 1,50 a R$ 2,00 em
um copo de café com leite. Mas
a gente tem que pagar, né? Pois
não vivo sem café”, lamenta a
vendedora ambulante Maria
Cavalcanti, de 44 anos.

A vendedora Simone Maia,
29 anos, acostumada a tomar
café da manhã perto do trabalho, também vem sentindo no
bolso. “Antes eu pagava R$ 3,00
em um copo de café e um pão
assado com manteiga, hoje estou gastando R$ 5,00, porque
tudo está mais caro. Estou vendo a hora de eu ter que deixar
de tomar meu cafezinho toda
manhã para me alimentar somente no almoço. Não está sendo fácil”, lamenta a pessoense.
Carlos Antônio de Franco,
que possui uma cafeteria no
Centro da cidade, há mais de
30 anos no Largo do Ponto de
Cem Réis, relata que há tempos não precisava aumentar
o preço dos cafés que ele comercializa, mas ficou impossível não fazer o reajuste. “Antes
eu vendia o café a R$ 3,50 e
agora aumentei para R$ 4,00.
Eu comprava o saco com cinco quilos por R$ 22,00 e hoje
pago R$ 32,00. Não tive como
segurar esse aumento, pois os
preços estão inflacionados”,
ilustra o comerciante.

Em 2021, o mercado de
capitais bateu recorde nas
emissões de rendas fixa e
variável. Dados da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima) apontam que R$ 596 bilhões
foram levantados pelas empresas brasileiras, o maior
valor da série histórica da
associação. E, com os positivos resultados nacionais,
a Paraíba também se beneficia, tornando-se uma promessa para esse mercado
ao longo de 2022.
Nesta edição do Boletim de Mercado de Capitais,
divulgado anteontem pela
Anbima, as emissões de
empresas brasileiras registraram volumes recordes
em comparação com outros
dados da série histórica,
iniciada em 2012. Ao todo,
as ofertas de renda fixa das
companhias brasileiras chegaram a R$ 467,9 bilhões,
enquanto o rendimento
variável registrou R$ 128,1
bilhões no último ano.
De acordo com o vice-presidente da Anbima,
José Eduardo Laloni, o balanço demonstra que, nacionalmente, 2021 foi um
ano muito positivo para as
captações das empresas. “O
grande destaque é a evolução do mercado como um
todo. Não houve avanço em
apenas uma classe de instrumentos, mas em todas”,
enfatiza.
Como o mercado de capitais é responsável por auxiliar as negociações de in-

vestimentos de renda, como
as debêntures ou mesmo as
famosas ações, seus resultados influenciam o desenvolvimento individual de todas
as unidades da federação.
Para a Paraíba, portanto,
esses resultados são a confirmação de que 2022 é um
ano de grande potencial
para o estado.
Segundo o economista João Bosco Ferraz, frente
aos resultados positivos do
ano que há pouco se encerrou, é possível projetar
bons frutos para o decorrer
de 2022. “Este é um mercado que contribui para a
infraestrutura do estado. A
expectativa é que 2022 seja
um ano em que a Paraíba
consolide seu potencial no
mercado de capitais”, projeta Ferraz. O economista ainda enfatiza que, na Paraíba,
o turismo pode ser um dos
propulsores do mercado.
Isto porque, principalmente
na alta temporada (vivenciada entre os meses de dezembro e março), o estado
atrai a atenção não apenas
de turistas, mas também de
investidores.
Além dos resultados
gerais do mercado de capitais brasileiros, o levantamento destacou que, dentre
os instrumentos de renda
variável, as ofertas públicas
iniciais de ações contribuíram para o alto rendimento do mercado. Ao todo, 46
operações movimentaram
mais de R$ 63 bilhões, um
volume 46,9% superior aos
R$ 43,5 bilhões registrados
em 2020 (ano que já havia
registrado alta frente aos
anos anteriores).

Fabrício Feitosa
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Histórias de vida e arte
Começou na última quarta-feira,
12 de janeiro, a 33ª edição do Salão do
Artesanato da Paraíba. Andando pelos
corredores do evento, encontrei com
vários artesãos que já conhecia de outras
oportunidades e que ali estavam com
um sentimento de esperança renovado,
após exatos dois anos da última edição
presencial do evento.
Conversando com alguns deles, pude
ouvir quase que à unanimidade o quanto
estavam ansiosos por esse momento e
como as suas expectativas estavam altas,
uma vez que a participação no Salão
do Artesanato sempre foi o momento
de maior venda em seus pequenos
negócios, alguns ao ponto de relatar
que ali costumavam vender o que não
conseguiam durante o ano todo.
Foi muito bom poder reencontrar
pessoas com quem convivi, não só
durante os salões, mas também nas feiras
de negócios realizadas pelo Programa
Empreender PB, e ver estampados em

seus sorrisos uma mistura de gratidão e
alívio. Gratidão que fizeram questão de
externar às pessoas responsáveis pela
realização daquele evento, especialmente
ao governador João Azevêdo, que tomou
a decisão não só de voltar a realizar
o evento de forma presencial, mas
também num local estrategicamente
importantíssimo para quem comercializa
seus produtos. O Salão agora acontece
no coração do turismo da capital, a orla
de Cabo Branco e isso, obviamente,
potencializa significativamente o alcance
do evento.
Passando pelos stands, mais de 400
em uma estrutura fantástica, climatizada,
organizada, muito bem cuidada e
decorada, também tive a chance de
conhecer novas pessoas e principalmente
novas histórias.
É fácil encontrar senhoras que, após
a aposentadoria, passaram a produzir
artesanato para manter a cabeça
ativa, como elas mesmo dizem, e que

encontraram nisso um novo significado
para suas vidas. Ouvi um relato de uma
mineira, que por consequência da vinda
de seu marido para um novo emprego
aqui na Paraíba, acabou se apaixonando
por nossas riquezas culturais, e que
coloca essa paixão impressa em
belíssimas peças de patchwork. Conheci
também uma mãe que, junto ao seu filho,
desenvolve lindas esculturas em argila,
com detalhes tão precisos que é possível
ver o movimento do vento em seus
trabalhos, ou o jovem artesão que entalhe
em madeira figuras impressionantes de
nossa fauna, capaz de nos fazer acreditar
que em algum momento virão à vida, de
tão perfeitas.
Mas o mais legal disso tudo é parar e
conversar com essas pessoas e entender o
quanto o artesanato, e por consequência
o empreendedorismo é importante para
elas. Como elas estão orgulhosas pelo
trabalho que fazem e como se sentem
valorizadas em momentos como esses.

O Salão do Artesanato é uma grande
oportunidade para os artesãos de nosso
estado, muitos vindos das pequenas
cidades do interior da Paraíba, que saem
de seus ateliês e suas realidades, para
participar de um evento grandioso, mas
também é uma ótima oportunidade
para nós visitantes, de conhecer um
pouco mais dessas histórias de vida
por trás de produtos belíssimos e tão
cuidadosamente fabricados, contando em
seus traços a cultura de nosso estado, mas
também carregados de histórias de vida
que vale muito a pena conhecer.
Quem tiver a oportunidade de
conhecer o Salão do Artesanato da Paraíba
poderá preencher seus olhos com belezas
diversas apresentadas na arte dessas
pessoas, mas poderá também preencher
os seus corações com testemunhos de
amor e dedicação a essa arte tão nossa.
Se posso lhes dar um conselho eu digo,
vá ao Salão com seus olhos e ouvidos
disponíveis para a beleza.
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Orçamento precisará ter aval
da Casa Civil, decide Bolsonaro
Decreto do presidente tira poder do ministro da Economia, Paulo Guedes, e fortalece Centrão, avaliam analistas
Guilherme Pimenta e
Lorenna Rodrigues
Agência Estado

Em uma mudança em
relação aos anos anteriores,
o presidente Jair Bolsonaro
editou um decreto determinando que atos relacionados à gestão do Orçamento
público terão que ter aval
prévio da Casa Civil. O texto,
publicado no Diário Oficial
da União de ontem prevê
que ações como remanejamento de recursos, alterações de despesas, abertura
ou reabertura de créditos
extraordinários, abertura de
créditos especiais serão feitas pelo Ministério da Economia, mas “condicionada
à manifestação prévia favorável do Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República”.
Nos anos anteriores, a
delegação de competência
era feita exclusivamente ao

Ministério da Economia, que
tinha a palavra final sobre o
assunto. A inclusão da Casa
Civil, chefiada pelo ministro Ciro Nogueira (PP), vem
em um momento em que há
grande disputa por recursos,
com Guedes tentando manter o “cofre fechado” de um
lado e a ala política defendendo mais gastos.
Além disso, coincide
com uma menor transparência no uso de emendas parlamentares, como revelado
pelo Broadcast e Estadão,
em esquemas como o orçamento secreto - que destinou
bilhões de reais de emendas
de relator que foram divididas como forma de angariar
apoio político no Congresso
Nacional - e o “cheque em
branco” - transferências especiais feitas com emendas
parlamentares que vão para
estados e municípios sem
destinação predefinida e
sem fiscalização.

Debate politizado
Especialistas em contas públicas e direito
financeiro ouvidos pelo Broadcast (sistema
de notícias em tempo real do Grupo Estado)
apontam que o decreto, determinando que atos
relacionados à gestão do Orçamento público
terão que ter aval prévio da Casa Civil retira o
poder do ministro da Economia, Paulo Guedes,
e “politiza” ainda mais o debate orçamentário.
Élida Graziane, procuradora do Ministério
Público de Contas de São Paulo, diz que a submissão dos atos do Ministério da Economia à
avaliação política da Casa Civil “politiza” ainda
mais o debate orçamentário.
Para ela, não necessariamente haverá
prejuízos à gestão da contas públicas, mas
“efetivamente reduz o poder do Ministério da
Economia”. “O contexto parece ser de fortalecimento da agenda de curto prazo eleitoral.
Se somarmos essa subordinação decisória em
matéria orçamentária ao fato de que o Congresso reduziu à metade considerável volume
de dotações do Ministério da Economia, percebemos a perda real de poder dessa pasta
na definição dos rumos do Orçamento”, disse
Élida Graziane.
Manoel Carlos Pires, Coordenador do
Observatório de Polícia Fiscal do FGV/Ibre,
concorda com as avaliações. Para ele, o decreto põe mais peso na Casa Civil para decidir
os gastos e, assim, a política terá mais peso
na execução orçamentária. “Normalmente,
a alocação de recursos envolvia um acordo
entre a economia e a política. Agora, a instituição política está acima das orçamentárias”,
considerou.
Para ele, o texto reflete que o equilíbrio
político está cada vez maior, demonstrado nas
emendas parlamentares, quando comparado
aos demais gastos de interesse do governo, que
vem sendo comprimidos. “Nos últimos anos,
com as despesas discricionárias se reduzindo bastante, há um vácuo para o Congresso
ocupar o espaço e decidir ainda mais sobre os
gastos públicos”.
Insatisfação
Na visão do economista Leonardo Ribeiro,
analista do Senado e ex-servidor da Secretaria
de Orçamento Federal (SOF), o texto demonstra que “claramente há uma insatisfação em
relação ao poder duplo do Ministério da Economia, de concentrar tesouro e planejamento”.
Ele destaca que, até então, na Junta
de Execução Orçamentária, eram Fazenda,
Planejamento e Casa Civil decidindo, mas
o ME tinha um voto que representava dois,
tendo em vista que concentrava Fazenda e
Planejamento. “A estrutura causava um certo
desequilíbrio.

Foto: Agência Brasil

Após aliança feita por Bolsonaro com o Centrão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem perdendo poderes nas decisões sobre o Orçamento

Pesquisa mensal

Setor de serviços continua
operando em baixa, diz IBGE
Daniela Amorim
Agência Estado

O setor de serviços
ainda operava em novembro 7,3% abaixo do ponto
mais alto, registrado em
novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Os Serviços prestados às famílias estavam
22,3% abaixo do pico,
de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação
operavam no ponto mais
elevado já registrado pela
pesquisa.
Os serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 23,6%
abaixo do ápice, de julho de
2012, e os Transportes funcionavam 7,1% aquém do
pico, registrado em fevereiro de 2014. O segmento
de Outros serviços estava
13,2% abaixo do auge, marcado em agosto de 2011.

Quatro das cinco atividades de serviços registraram avanços em novembro
de 2021 em relação a novembro de 2020, segundo os dados do IBGE. O volume do setor de serviços teve uma alta
de 10,0%, o nono resultado
positivo consecutivo. Entre
os setores, as principais contribuições positivas partiram de transportes, serviços
auxiliares aos transportes e
correio (13,3%) e de serviços de informação e comunicação (11,4%). Os demais
avanços ocorreram em serviços prestados às famílias
(21,0%) e serviços profissionais, administrativos e
complementares (4,6%). A
única taxa negativa foi registrada pelo setor de outros serviços (-4,5%).
Atividades turísticas
O agregado especial de
Atividades turísticas cresceu 4,2% em novembro ante
outubro, segundo os dados
da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo IBGE.

O resultado representa a
sétima taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um ganho de 57,5%.
O segmento ainda opera
16,2% aquém do patamar
de fevereiro de 2020, no pré
-pandemia.
Na passagem de outubro para novembro, oito dos
12 locais pesquisados tiveram expansão, com destaque para São Paulo (8,0%),
Rio de Janeiro (2,8%), Paraná (6,3%) e Minas Gerais
(2,3%). Os resultados negativos mais importantes
ocorreram em Pernambuco
(-1,1%) e Bahia (-0,4%).
Na comparação com
novembro de 2020, o índice de volume de atividades
turísticas no Brasil teve alta
de 25,5% em novembro de
2021, oitava taxa positiva
seguida, impulsionada pelos
ramos de hotéis; transporte
aéreo; restaurantes; rodoviário coletivo de passageiros, locação de automóveis,
serviços de bufê e agências
de viagens.

Terminais Portuários veem
prejuízo com fim do Reporto
Amanda Pupo
Agência Estado

O setor portuário prevê uma onda de pedidos de
reequilíbrio de contratos
caso o benefício fiscal conhecido como Reporto não
seja retomado. A apreensão
se deve ao movimento do
presidente Jair Bolsonaro,
que vetou a reativação do
incentivo dentro do projeto
BR do Mar - que prevê incentivos para o transporte
de cabotagem.

Responsável por suspender a cobrança do IPI, do PIS/
Cofins e do Imposto de Importação na compra de máquinas,
equipamentos e outros bens
no segmento portuário e de
ferrovias, o Reporto barateava o custo de investimentos
realizados pelos operadores.
A estimativa do setor é de que
a descontinuidade do regime
vai representar uma tributação que pode chegar a 42%
na compra de equipamentos.
“O reequilíbrio significa
talvez minimizar o prejuízo,

mas para o negócio é péssimo,
porque queremos as condições para fazer os investimentos”, afirmou o presidente
da Associação Brasileira dos
Terminais Portuários (ABTP),
Jesualdo Conceição da Silva.
Apesar de contar com
o apoio do Ministério da Infraestrutura, o Reporto foi
barrado por orientação do
Ministério da Economia, sob
argumento de que a renovação do benefício configuraria
renúncia de receita sem compensação.

Agronegócio
tem perdas
de R$ 45 bi
com a seca
José M. Tomazela
Agência Estado

Enquanto centenas de
cidades de Minas Gerais e
Goiás enfrentam enchentes e inundações, a onda
de calor e a seca castigam
as lavouras e já deixam um
prejuízo de R$ 45,3 bilhões
nos Estados do Rio Grande
do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do
Sul. Na quarta-feira (12),
os termômetros passaram
dos 36ºC em cidades como
Uruguaiana e Bagé (RS),
de acordo com o Instituto
Nacional de Meteorologia
(Inmet).
A soja e o milho,
principais grãos da pauta
de exportações brasileiras, são as culturas mais
atingidas. Somente para
os produtores gaúchos,
as perdas podem ultrapassar R$ 19,7 bilhões,
segundo estudo da Federação das Cooperativas
Agropecuárias do Estado
do Rio Grande do Sul (Feco-Agro).
No Paraná, o prejuízo é calculado em R$ 22,5
bilhões, enquanto Santa
Catarina já perdeu R$ 1,5
bilhão. No Mato Grosso
do Sul, apenas a quebra
na soja já custou R$ 1,6 bilhão, mas o cenário pode
se agravar.
Até a tarde da quarta-feira, ao menos 200
municípios gaúchos e as
79 cidades sul-mato-grossenses tinham decretado
situação de emergência
devido à seca, segundo a
Defesa Civil. Os produtores
rurais pedem rolagem de
dívida e linhas de crédito
sem juros.
A ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza
Cristina, esteve na quarta-feira (12) em Santo Ângelo, no noroeste gaúcho,
para verificar in loco a situação das lavouras.
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Covid: vacina brasileira é
aplicada pela primeira vez
Primeira fase do estudo clínico deve ser concluída em três meses, com a participação de 90 voluntários
Agência Brasil

A vacina brasileira contra a Covid-19 deu um importante passo ontem, data
em que inicia o primeiro
estudo clínico que aplicará
o imunizante em 90 voluntários com idades entre 18 e
55 anos de idade. A fase 1 do
estudo escolherá, de forma
randomizada, a dose mais segura e o regime de dose que
estimula resposta durável de
anticorpos que neutralizam
o organismo contra o novo
coronavírus.
“Vamos agora medir a
resposta imunológica específica e avaliar a imunidade
celular dos participantes”,
explicou o médico infectologista Roberto Badaró,
responsável pela pesquisa e
pelo desenvolvimento da vacina, em cerimônia ocorrida
na sede do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial

(Senai), em Salvador.
A expectativa do pesquisador é de que a primeira fase do
estudo seja concluída em três
meses, e que, se tudo der certo,
em um ano ou pouco mais a vacina já esteja disponível.
Na fase 2, que terá a participação de 400 voluntários,
será testada a eficiência da
vacina; e a fase 3 é a da administração em larga escala.

Primeira aplicação
O primeiro a receber a
dose da vacina brasileira foi
o técnico de segurança patrimonial Wenderson Nascimento Souza, de 34 anos de
idade. A aplicação do imunizante foi feita pelo secretário de Pesquisa e Formação
Científica do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (Sepef/MCTI), Marcelo
Morales.
Presente na cerimônia, o
ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos PonFoto: Neila Rocha/ASCOM/SEAPC/MCTI

Primeiro a receber a vacina brasileira foi Wenderson Nascimento Souza

tes, disse que o 13 de janeiro
de 2022 é um “dia histórico”
tanto para a ciência no Brasil como para os brasileiros.
“Neste ano do bicentenário
da independência do Brasil,
damos partida na independência do Brasil na produção
de vacinas. Estamos em um
ponto de inflexão na história
do Brasil”, disse, ao destacar
o papel de resgate que a ciência teve em vários momentos
difíceis da humanidade.

Vacina
Segundo o infectologista Roberto Badaró, a vacina
brasileira, que é de terceira
geração, apresenta alguns benefícios específicos, como o
uso de um número menor de
componentes, podendo ser
aplicada em doses mais baixas e sem a necessidade de
imunizações seguidas. “Poderemos, em um sequenciamento e com a capacidade de sintetizar em uma única proteína
as cinco variantes, ter uma
vacina com as cinco variantes,
no futuro. Portanto, podemos
ter a vacina que rotineiramente será utilizada”, explicou o
médico infectologista.
O desenvolvimento préclínico e clínico da vacina
tem a participação dos Estados Unidos, Brasil e Índia,
por meio de parceria entre as
empresas HDT BioCorp. (Estados Unidos), Senai Cimatec
(Brasil) e Gennova Biopharmaceuticals (Índia). No Brasil, a parceria conta com o
apoio da RedeVírus e com o
financiamento do MCTI.

Rio São Francisco

Bacia está em condição de
cheia devido às fortes chuvas
Agência Brasil

Agência Brasil

Um deslizamento de terra em um morro no centro da
cidade de Ouro Preto (MG)
atingiu dois casarões históricos na manhã de ontem.
Bombeiros e técnicos da Defesa Civil municipal no local,
verificando a situação. Não há
registro de vítimas, pois toda
a área ao redor já tinha sido
evacuada.
Vídeos filmados por pessoas que testemunharam o
acidente circulam pelas redes
sociais. Neles, é possível ver, a
distância, o momento em que
parte do Morro da Forca vem

abaixo, na altura da Rua Diogo
de Vasconcelos, 327, próximo
ao Terminal de Integração
José da Silva Araújo. O acidente ocorreu por volta das 9
horas, pouco após o Corpo de
Bombeiros ter sido acionado
por pessoas que perceberam
que o talude estava cedendo.
Em frente aos imóveis
atingidos no sopé do morro,
do outro lado da rua, funciona
o Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP). A rua
foi isolada e moradores de casas próximas ainda não foram
autorizados a retornar a suas
residências, pois a área ao
redor do talude que deslizou

está instável devido às fortes
chuvas que há semanas atingem Minas Gerais.
“Se houver outro desmoronamento, há a possibilidade
de um hotel e um restaurante
serem atingidos”, informou o
Corpo de Bombeiros, em nota.
Segundo a corporação, os dois
casarões atingidos tinham valor histórico reconhecido, foram tombados.

Moradores
Dono de uma barbearia
que funciona a cerca de 300
metros do terminal de integração, Fábio Rogério Alves,
44 anos, contou à Agência
Brasil que ele e outras duas

pessoas, incluindo uma funcionária da prefeitura, notaram os primeiros sinais de
que parte do morro estava
prestes a ceder. Antes mesmo
de acionar as autoridades locais, os três interromperam o
trânsito de veículos e passaram a alertar as pessoas.
“Antes mesmo de os bombeiros chegarem, pouco antes
da queda do morro, já tínhamos isolado a passagem de
veículos e de pedestres. Como
o terminal ainda não estava
funcionando, não havia muita
gente circulando”, disse Alves.
Segundo ele, os dois casarões
atingidos já estavam embargados e lacrados há vários anos.

da temporada de cruzeiros
turísticos no país, em razão
do “aumento exponencial”
de casos de Covid-19 nessas
embarcações, principalmente entre os tripulantes.
A Clia já havia suspendido temporariamente as operações, depois que a Anvisa
recomendou a medida em 31
de dezembro após verificar
que o navio MSC Splendida,
atracado no Porto de Santos
(SP) e o navio Costa Diade-

ma, atracado em Salvador,
interromperam as atividades
devido a surtos de Covid-19 a
bordo.
Segundo a Clia, a decisão de estender a suspensão
temporária, no lugar de uma
interrupção definitiva da
temporada, “tem como objetivo a continuidade das discussões com as autoridades
competentes a fim de alinhar
as medidas necessárias para
a retomada dos cruzeiros”.

Em nota, a associação
disse que o setor de cruzeiros adota protocolos mais
rígidos do que a maioria das
indústrias, sendo o único
que monitora, coleta e relata
continuamente os casos de
Covid-19 aos órgãos competentes. De acordo com a
Clia, para embarcar todos os
tripulantes e passageiros devem estar vacinados e apresentar testes negativos para
a doença.

Pandemia: associação de cruzeiros
decide manter suspensão de temporada
Felipe Pontes
Agência Brasil

A Associação Brasileira
de Navios de Cruzeiros (Clia)
informou ontem ter prolongado a suspensão voluntária
das operações nos portos
brasileiros até 4 de fevereiro.
A medida foi tomada
após a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
ter recomendado anteontem a suspensão definitiva

solo e aumento do escoamento e vazão da bacia. O
nível alto de vazão não era
observado desde 2009.
Os dados também
mostram que o nível de
inundação do São Francisco foi ultrapassado nos
municípios mineiros de
Pirapora, São Romão, São
Francisco e Pedras de Maria da Cruz.
“Nessas condições, caracterizada a necessidade
de operação para controle
de cheias, Cemig e Chesf,
agentes responsáveis pelas principais hidrelétricas do Rio São Francisco,
identificam a necessidade
de aumentar as vazões de-

A Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico
(ANA) informou anteontem
que a bacia do Rio São Francisco está em condição de
cheia em função das fortes
chuvas nos primeiros dias
do ano. A situação preocupa as localidades de ribeirinhos que vivem às margens
do rio e seus afluentes.
Segundo a ANA, durante reunião de acompanhamento realizada na última
quarta-feira, foi constatado
volume de chuva acima da
média esperada para dezembro de 2021, formando
condições de umidade do

Parte de morro desliza sobre dois casarões
históricos no centro da cidade de Ouro Preto
Alex Rodrigues

Situação preocupa as localidades
de ribeirinhos que vivem às
margens do Rio São Francisco
e seus afluentes

Foto: Maurício de Almeida/TV Brasil

Pedro Peduzzi

fluentes praticadas com o
objetivo de preservar os
volumes de espera dos reservatórios. Os volumes de
espera são projetados para
suportar as ondas de cheia
e proteger as populações e
estruturas abaixo das barragens contra inundações”,
informou a agência.
O volume atípico de
chuva também atinge a cabeceira de um dos maiores
rios do país, o Tocantins,
bem como outros importantes cursos de água que
nele desembocam, prejudicou milhares de pessoas e
causou estragos em várias
cidades dos quatro estados
cortados pelo Rio Tocantins.

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
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1
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a
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2
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a
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0,8
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3
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a
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0,2
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4
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R$ 289.563,39

a
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5

de

R$ 28.956.338,78

a

R$

154.433.806,78 0,02

6

de

R$ 154.433.806,79

a

"em diante"

João Pessoa-PB, 12 de janeiro de 2022
André Pacelli Bezerra Viana
Presidente OCB/PB

R$ 23.628,37

Contribuição
R$ 54.515,13
máxima
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Empreender PB abre crédito
o
no 33 Salão do Artesanato
Inscrições para a concessão de crédito podem ser feitas até domingo. No local, artesãos também podem tirar dúvidas
O Programa Empreender PB está participando
da 33ª edição do Salão do
Artesanato Paraibano com
um estande para esclarecimento de dúvidas. No
local, também está sendo
realizado um mutirão para
renegociação de dívidas e
inscrições para concessão
de crédito para os artesãos
participantes do evento.
As inscrições no Programa Empreender PB
para concessão de crédito
são realizadas por meio da
linha Empreender Artesanato, numa parceria com
o Programa de Artesanato
Paraibano (PAP), e podem
ser feitas até o domingo
(16). O atendimento é destinado a pessoas físicas que
sejam artesãos ou artesãs
com o objetivo de iniciar
um negócio próprio ou ampliar um já existente. Estão sendo disponibilizadas
60 vagas, sendo 30 para o
primeiro crédito e 30 para
renovação.

O primeiro crédito será
oportunizado para os artesãos que estão realizando
a inscrição no Empreender
PB pela primeira vez. Já a
renovação é a liberação de
um novo empréstimo para
pessoas físicas que já receberam o crédito anteriormente e que tenham realizado a quitação integral do
financiamento.
Os valores a serem concebidos variam de R$ 1,5
mil a R$15 mil com taxas
de juros de 0,50% ao mês e

Inscrições Empreender Artesanato
n Data: 12 a 16 de janeiro
n Horário: 16h às 21h
n Local: Estande do Empreender – Dentro do Salão

do Artesanato Paraibano
n Documentação inicial obrigatória para a inscrição:

RG, CPF, Comprovante de residência, Comprovante
de conta bancária e Carteirinha de artesão vigente
reconhecida pelo Programa de Artesanato Brasileiro
n Confira a matéria no Portal do Governo

Concessão de crédito estão para artesãos sendo feitas por meio do Empreender Artesanato, em parceria com o PAP

Pandemia da Covid-19

Atenção à saúde mental vai
atender estudantes da UEPB
Os problemas relacionados à saúde mental, agravados durante a pandemia
da Covid-19, se tornaram
pauta na agenda de discussões da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
Diversas ações têm sido
realizadas na Instituição
para amenizar os problemas psicológicos e ajudar
a comunidade universitária
a superar as crises existenciais e lidar com as emoções
positivas e negativas.
Com essa preocupação,
a reitora em exercício, professora Ivonildes Fonseca,
reuniu-se na manhã desta
quarta-feira (14), com um
grupo de professores com
intuito de instituir um grupo
de trabalho para fortalecer
assistência aos discentes na
Universidade. A perspectiva
é que em breve o Grupo de
Trabalho de Assistência à
Saúde Mental se transforme
em uma Comissão Permanente para acompanhar os
estudantes que apresentarem sinais de comprometimento na saúde mental.
Na reunião, realizada
no Gabinete da Reitoria,
no campus I de Campina
Grande, foram definidas as
primeiras ações que serão
desenvolvidas, a exemplo
de oficinas, palestras. A
professora Ivonildes Fonseca destacou que a UEPB
já vem realizando uma série de ações voltadas para a
saúde mental dos estudantes através da Pró-reitoria
Estudantil (PROEST), mas a
partir de agora, com a criação deste grupo de trabalho
as ações serão fortalecidas
e ampliadas.
“Nós resolvemos criar
esse grupo para fortalecer o
trabalho que a UEPB já vem
fazendo junto aos estudantes. Desta vez, as atividades

Foto: Alberi Pontes/Secom-PB

carência de seis meses para
iniciar o pagamento.
Realizado pelo Governo
do Estado, o Salão do Artesanato Paraibano tem como
tema “Toda Arte que Vem do
Mar” e reúne 400 expositores de todas as regiões até o
dia 6 de fevereiro. Com uma
megaestrutura à beira-mar
de Cabo Branco, o Salão está
aberto à visitação das 16h às
22h, com entrada gratuita
mediante a apresentação da
carteira de vacinação contra
a Covid-19.

serão ampliadas, no sentido
de fortalecer a autoestima
dos estudantes, o autoconhecimento, e o processo de
pertencimento na sociedade
e na sua cultura”, observou.
A reitora em exercício lembrou que o trabalho a ser
realizado por esse grupo
vem a coincidir com a campanha do Janeiro Branco,
voltado para a saúde mental.
A professora Ivonildes, antecipou que no mês de fevereiro a UEPB realizará uma série de atividades abordando
essa temática, inicialmente,
no Campus IV de Catolé do
Rocha.
Estratégias
A pró-reitora Estudantil (PROEST), professora
Nubia Martins, enfatizou
que nesse primeiro momento o grupo de trabalho
atuará na montagem de
estratégias para a retomada das aulas presenciais
no Campus de Catolé do
Rocha. Ela explicou que as
ações vão começar pelo
campus IV, devido o CCHA
ter decidido pela volta total
das aulas a partir do mês de
fevereiro. Uma das ações,
conforme enfatizou a professora Núbia, será a montagem de grupos de estudos
para tratar da saúde mental
dos discentes.
O professor Edivan da
Silva Nunes Júnior, diretor
CCHA, destacou que a reunião foi importante porque
permitiu aos professores
discutir algumas alternativas
para a instituição sair desse
momento conturbado. “Viemos discutir com a administração central alternativas
que minimizem alguns problemas na Escola Agrotécnica do Cajueiro. A direção do
campus IV está preocupada
com essa questão”, disse. Ele

lembrou que na reunião foram traçadas algumas metas
para ser colocada em prática
em fevereiro com o retorno
presencial das aulas. Entre as
ações, está a criação de uma
área verde e distribuição de
donativos a comunidades carentes do Sertão paraibano.
“Também ficou definido que haverá uma ação
junto aos estudantes que
será a implantação de uma
área verde no campus com
o plantio de 100 mudas arbóreas nativas da nossa região, bem como uma ação
social em que os estudantes
e professores vão até áreas
carentes para fazer a doação de uma tonelada de feijão”, acrescentou.
O grupo de trabalho
está formado com a participação da vice-reitora, Ivonildes Fonseca, e por membros
da PROEST, Pró-Reitoria de
Ensino Médio, Técnico e Educação a Distância (PROEAD),
Pró-Reitorua de Graduação
(PROGRAD), Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa
(PRPGP), além da direção
do CCHA, da direção da Escola Agrícola do Cajueiro, da
assessora da Reitoria, Terlucia Silva, além do professor
Gilvan Melo, coordenador
de Logoterapia.
Também participaram
desta reunião o coordenador de Comunicação, Hipólito Lucena; o professor
Jairo Bezerra, diretor adjunto do CCHA; o professor
Francisco Ademilton Vieira
Damaceno, diretor da Escola Agrícola do Cajueiro;
a professora Vaneide Lima
Silva, pró-reitora de Ensino
Médio, Técnico e Educação
a Distância, e a professora
Shirleyde Alves dos Santos,
pró-reitora adjunta de Ensino Médio, Técnico e Educação a Distância.

Comissão aprova multa para
quem deixar animais soltos
Carol Siqueira
Agência Câmara

A Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara
dos Deputados aprovou o
Projeto de Lei 1211/21, que
proíbe a presença de animais soltos nas vias e determina aplicação de multa a
proprietários, posseiros ou
tratadores
O texto, do deputado
João Maia (PL-RN), altera o
Código de Trânsito Brasileiro. O projeto determina
punição a quem permitir
ou deixar de adotar providências que impeçam a
circulação, em via pública,
de animais de sua propriedade. A multa é escalonada
de acordo com o porte do
animal, mas em todos os casos a infração é considerada
gravíssima
Também será punida
a condução do animal fora

dos parâmetros da lei em
vigor: os rebanhos devem
ser divididos em grupos
de tamanho moderado no
transporte e separados
por espaços suficientes
para não obstruir o trânsito. A infração é considerada grave ou leve a depender do porte do rebanho e
o animal poderá ser recolhido pela Polícia Rodoviária Federal se não for organizado o transporte nos
moldes da lei.
A relatora, deputada
Carla Zambelli (PSL-SP),
defendeu a aprovação da
proposta. “As alterações se
revelam pertinentes para
um aprimoramento da proteção dos animais, na medida em que impõe sanções
adequadas e proporcionais
para descumprimento das
normas de circulação em
vias terrestres”, destacou.
O texto autoriza o leilão dos animais que não

A restituição dos animais recolhidos somente
será feita àquele que comprovar ser o legítimo
proprietário e com prévio pagamento de multa

sejam reclamados por seus
proprietários ou possuidores no prazo de 15 dias e
que tenham sido vítimas de
maus-tratos continuados,
constatados na inspeção
veterinária. Nos casos de
suspeita de maus-tratos, a
perícia deverá ser custeada
pelo infrator.
A restituição dos animais recolhidos somente
será feita àquele que comprovar ser o seu legítimo
proprietário ou possuidor e estará condicionada
ao prévio pagamento de
multas, taxas, despesas
com remoção e estada,
além de outros encargos
previstos na legislação.

Tramitação
A proposta tramita em
caráter conclusivo e ainda
será analisada pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.

Foto: Prefeitura de Anchieta/Divulgação
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Foto: Divulgação/Atlético-MG

Novo técnico
Antonio Mohamed será o novo treinador do Atlético-MG.
A confirmação do acerto com o treinador argentino foi
feita oficialmente ontem pela direção do clube. Página 23
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Tite convoca Matheus Cunha
para jogos das Eliminatórias
Paraibano está entre os 26 jogadores chamados para os dois primeiros compromissos da Seleção Brasileira em 2022
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Agência Estado

vembro, quando sofreu uma
lesão no tornozelo esquerdo,
e a previsão é de que volte a
ter condições de jogo justamente às vésperas da partida
contra o Equador. O problema
é que seu clube, o Paris SaintGermain, enfrenta o Real Madrid, pelas oitavas de final da
Liga dos Campeões da Europa, duas semanas mais tarde
e, para evitar riscos de uma
eventual volta antecipada e
ao mesmo tempo fazer uma
sinalização positiva ao clube
francês, Tite o deixou de fora
desta vez.
Outra ausência sentida
foi a de Hulk. O atacante do
Atlético-MG, campeão e artilheiro com o Atlético-MG no
último Campeonato Brasileiro, além de eleito o melhor
jogador do país em 2021,
ficou de fora. Um motivo poderia ser o fato de ainda estar em pré-temporada, mas
Tite chamou três atletas que
atuam no futebol brasileiro e
estão na mesma situação: o
goleiro Weverton, do Palmeiras, o meia Everton Ribeiro e

o atacante Gabriel, ambos do
Flamengo. O técnico falou sobre a convocação dos jogadores Vinícius Jr e Coutinho.
“O Vinícius Jr, a gente tem
que ter muito cuidado com
atletas jovens. Calma com expectativa exagerada. Eles oscilam. Te dou a reposta com
informação. O Vinicius até se
afirmar, é a sua terceira temporada. Quantas vezes ele esteve
conosco? Neste processo temos que ter o cuidado. Ele vai
oscilar. Ele jogou muito contra
a Argentina, foi destaque nosso. Já teve o desempenho que
tem no Real Madrid. A maturidade do jovem para que ele
possa desenvolver e amadurecer. Inclusive com o peso que
a camisa da Seleção Brasileira
tem. Já Coutinho é um jogador
de armação e conclusão importante. Que vai recuperando
seu melhor nível. Está em condição de retornar. Uma perspectiva de que ele possa ter a
retomada de seu maior nível.
Para que possa ver e oportunizar se este crescimento possa
estar acontecendo.”

O paraibano Matheus Cunha, hoje
atuando no Atlético de Madrid, tem mais
uma oportunidade na Seleção Brasileira
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vem logo atrás, com 29.
Para esses jogos, a seleção
O técnico Tite fez, ontem, terá uma logística diferente
a primeira das quatro convo- por conta do aumento de casos
cações que terá pela frente de covid-19 em todo o mundo,
antes de anunciar a lista de especialmente com a variante
23 jogadores que irão para a Ômicron. O grupo se apresenta
Copa do Mundo no Catar, que direto em Quito e os jogadores
será disputada nos meses de vindos da Europa vão pegar
novembro e dezembro. Com um voo fretado disponibilizaas voltas de Daniel Alves e do pela CBF em Madri, na EsPhilippe Coutinho ao grupo, panha, no dia 24, direto para a
mas sem Neymar (machu- capital do Equador.
A convocação feita por
cado) e Hulk (ainda em prétemporada no Atlético-MG), Tite não apresenta nenhuma
26 atletas foram chamados cara nova, mas os retornos de
para os jogos contra Equador, Daniel Alves, novamente no
em Quito, e Paraguai, em Belo Barcelona, e Philippe CoutiHorizonte, pelas Eliminató- nho, recém contratado pelo
rias, entre eles, o paraibano Aston Villa, chamam mais a
atenção. O técnico chamou
Matheus Cunha.
Líder da competição, a 26 jogadores porque o voseleção encara no próximo lante Fabinho e o meia Lucas
dia 27 o Equador, que está Paquetá estão suspensos da
terceiro lugar, no estádio partida contra o Equador por
Casa Blanca. Já em 1º de feve- terem recebido o segundo
reiro, o Brasil tem pela frente cartão amarelos contra a Aro Paraguai, o nono colocado, gentina, em novembro.
em duelo que será realizado
Titular absoluto, Neymar
no estádio do Mineirão. A não apareceu na lista, mas
equipe de Tite tem 35 pon- isso já era esperado. O jogatos em 13
jogos
e a1 Argentina
meia
página.pdf
12/01/2022 14:36:52 dor não atua desde 28 de no-
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Setor defensivo é a maior
preocupação no Botafogo
Técnico Gerson Gusmão observou, também, o baixo rendimento físico dos jogadores no primeiro amistoso do ano
Foto: Divulgação/Botafogo

Ivo Marques

Ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo já reiniciou,
ontem, os treinos para o
segundo amistoso teste da
pré-temporada, que será
disputado no próximo domingo, em Recife, contra
o Santa Cruz. No primeiro,
disputado na última quartafeira no CT da Maravilha do
Contorno, em João Pessoa, o
Belo foi derrotado pelo CSP
por 3 a 2. O clube treina até
amanhã, encerrando assim,
a segunda semana de atividades, após as férias dos
jogadores. O técnico Gerson
Gusmão admitiu que houve
algumas falhas, sobretudo
no setor defensivo, mas que
para ele, foram perfeitamente normais, tendo em vista
o pouco tempo de treinamento do elenco, que é praticamente todo novo. Ele
ressaltou também o baixo
rendimento físico de alguns
atletas, apesar do preparador físico Eduardo ter revelado que o grupo estava bem
apesar do pouco tempo de
treinamento.
“Este foi o primeiro treinamento em campo aberto,
porque até então, estávamos treinando em campo
curto e os jogadores sentiram um pouco a parte física,
isso influiu na parte técnica,
com os jogadores sentindo
um pouco a perna pesando.
Aconteceram algumas situações que não nos agradaram muito e que não podem
acontecer, mas como é um
grupo novo e isto é um processo que temos que continuar”, disse o treinador.
O time começou até
bem a partida, tomando as
ações e partindo para cima
do CSP, que jogou fechadi-

Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Lance do amistoso do Botafogo
contra o CSP na última quartafeira, quando a equipe da estrela
vermelha foi derrotada por 3 a 2

nho, explorando os contra
-ataques, mas sem sucesso.
A partir da primeira parada
técnica para hidratação, o
“Tigre” veio melhor e começou a sair para o jogo. No segundo tempo, houve muitas
mudanças nos dois times e
o CSP começou a aproveitar bem os contra-ataques
com Junior Mandacaru, que
marcou duas vezes. O lateral
direito Igor também marcou
para o CSP, em cobrança de
falta que contou com uma falha incrível do goleiro Lucas.
O técnico Gerson Gusmão fez novas alterações e
colocou o time no ataque, até
que diminuiu o placar com

um gol de Anderson Bahia.
A pressão do Botafogo aumentou, mas de forma ainda desorganizada, cedendo
muitos espaços para os contra-ataques do Tigre, que
marcou mais um gol. Já no
finalzinho da partida, o Botafogo chegou ao segundo gol,
com Alessandro de cabeça,
fechando o placar.
Para o jogo contra o Santa Cruz no próximo domingo,
o técnico Gerson Gusmão espera um melhor rendimento
físico e técnico dos jogadores,
bem como um entrosamento
melhor. Ele pretende também corrigir o posicionamento dos atletas. Jogadores

como Siloé e Anderson Bahia entraram no decorrer da
partida e tiveram um bom
rendimento contra o CSP e
podem até começar a partida
em Recife como titular.
“A partir de agora, nós
vamos intensificar os treinos com o campo aberto e
aprimorar mais o aspecto
físico, para que possamos
fazer uma apresentação bem
melhor no próximo domingo,
contra o Santa Cruz em Recife”, concluiu o treinador. O
primeiro jogo oficial do Belo
será no próximo dia 26, na
estreia da Copa do Nordeste,
contra o Sergipe, no Almeidão, em João Pessoa.

Campinense e Treze treinam para fazer
jogos contra equipes de Pernambuco
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Depois da vitória do
Campinense sobre o Spartax, por 5 a 2, na última terça-feira, os comandados de
Ranielle Ribeiro já se preparam para mais um amistoso
antes da estreia da Copa
do Nordeste. Amanhã, eles
retornam a campo para enfrentar Caruaru City-PE, às
15h30, no estádio Amigão,
em Campina Grande.
Nesta partida, Ranielle
pretende colocar em campo
a equipe que ele já esboça
como o time titular para estreia do calendário oficial do
clube na temporada, a Copa
do Nordeste.
“A disputa individual
pela titularidade é muito
favorável, temos jogadores
qualificados no elenco. Até
a nossa estreia na Copa do
Nordeste posso fazer alguns
pequenos ajustes, mas com
relação ao time titular, o
ideal seria utilizar os jogadores que vêm iniciando as
partidas em nossos últimos
amistosos”, pontuou.
Ranielle Ribeiro comemorou o primeiro resultado
positivo na temporada. De

Felipe

acordo com o comandante,
os jogadores assimilaram
todo o trabalho de preleção
desenvolvido nos treinos
semanais. “O contexto da
partida não fugiu da realidade do que apresentamos nos
amistosos anteriores. A nossa evolução técnica e tática
foi refletida nos principais
momentos de armações e
definições das jogadas. Precisávamos de um resultado
positivo para adquirirmos
confiança para a sequência
de nossos trabalhos”, comenFoto: Samy Oliveira/Campinense

tou. Considerando a ideia
de Ranielle Ribeiro, o time
titular do Campinense seria
formado por: Mauro Iguatu,
Felipinho, Michel Bennech,
Cleiton, Felipe Ramon, Rafinha, Serginho Paulista, Dione, Matheus Régis, Juninho
Potiguar e Olávio. O primeiro
jogo oficial do clube acontece no próximo dia 25, contra
o Náutico, em recife, pela
estreia na Copa do Nordeste.
Treze
O Galo entra em campo

Jogadores do Campinense seguem treinando no Renatão para mais um jogo

neste fim de semana para
mais um amistoso de teste
de pré-temporada antes da
estreia no Campeonato Paraibano.
O alvinegro vai enfrentar, neste domingo (16), o
Sete de Setembro-PE, a partir das 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande.
O confronto vai marcar o
segundo amistoso do time
na temporada. No primeiro
compromisso, vitória por
4 a 0 contra uma equipe
selecionada do brejo, em
Bananeiras.
O treinador Flávio Barros quer aproveitar os amistosos para fazer observações
pontuais e definir o grupo
principal que vai estreiar no
Campeonato Paraibano.
“Os nossos atletas estão
se dedicando e trabalhando com o profissionalismo,
vamos intensificar e aprimorar as questões táticas e
técnicas do grupo. A equipe
não está definida, pois os
amistosos servirão de suporte para que possamos
escolher os 11 melhores
atletas que serão os titulares até a estreia do campeonato estadual”, comentou
Flávio Barros.

Torcida pelo
tempo
Há alguém nesse mundo que não torça por nada,
nadinha mesmo? Duvido.

Todo mundo torce. E torcer, que eu digo, não é no
sentido de desejar boa sorte, apenas, ou o sucesso de alguém na vida. Falo de torcer de forma competitiva, por
algo em oposição a um oponente. Torcer pra ganhar.
Seja time de futebol, vôlei, basquete, automobilismo. Seja de forma mais branda, como aquela torcida afetiva pelo time do avô, que quando perde, o
torcedor não sofre, mas se ganha, arranca-lhe um
sorriso de canto de boca. Pode ser a maior disputa do
planeta, final de Copa do Mundo, ou um par ou ímpar
entre dois primos. Em todo lugar onde há competição, há também alguém torcendo.
Dona Berenice, sempre do contra, dizia que não,
que não torcia por nada nesse mundo. Dizia que era
tudo uma besteira, que tanto fazia se ganhasse Brasil
ou Argentina, e dizia ainda que a única torcida dela
era para “Jesus”.
O filho de Deus, no entanto, não compete em coisa alguma. E Dona Berenice, evangélica fervorosa,
torcia, sim, mesmo sem perceber, num esporte que
ela mesma criara para torcer.
Bastava começar o Jornal Nacional para Dona
Berenice se aprumar na cadeira. Ela assistia às notícias do Brasil e do mundo com a ansiedade de que
chegasse a melhor parte. Na política, olhava tudo
com desdém, assim como nos esportes. Quando o
apresentador anunciava a previsão do tempo, a senhorinha apertava com força os braços da cadeira
onde estava sentada como se estivesse se preparando para assistir a uma disputa de pênaltis em jogo
de mata-mata. E se o repórter ‘homem do tempo’ dissesse que na região dela a previsão era de dia ensolarado, ela olhava para cima e disparava em voz alta
um pedido:
— Faz chover, Jesus! — dizia em mistura de
oração, súplica e torcida.

Qualquer que fosse a previsão anunciada no telejornal, Dona Berenice torcia contra. E passava o dia
seguinte inteiro atocaiando o céu na expectativa de
que Jesus, seu atleta escolhido em oposição aos meteorologistas, vencesse a disputa. Arranjava o que fazer no quintal, varria a calçada duas, três vezes, aguava as plantas. E se faltasse serviço, ficava espiando
por cima do muro. A vizinhança jurava que ela estava
a observar o movimento para colher material de fofoca, mas era só o seu esporte mesmo, torcer pelo tempo. Era como se o céu fosse um grande campo no qual
se enfrentavam diariamente a ciência e o sagrado.
A melhor parte é que este embate acontecia somente na cabeça dela. Para Dona Berenice, tentar
‘adivinhar’ o tempo era ultrajar o divino. E torcia
com afinco, como se Deus não tivesse mais o que fazer do que desmoralizar os telejornais.
Se a previsão fosse de chuva, ela tinha tanta fé
que saía de casa sem sombrinha. Dizia que o jornal
não sabia de nada, e vibrava pelo sol de rachar. À
noite, quando o homem do tempo aparecia, ela fazia
questão de cornetar pelo erro anterior antes mesmo
que ele pudesse dar a previsão do dia seguinte.

— Num dissesse que ia ser chuva, guenzo! Cadê?
Sabe de nada! — e dava uma piscadela para cima,
emendando uma conversa — Muito bem, Jesus!

Certo dia, após nova previsão de chuva e teimosia de Dona Berenice em sair sem sombrinha, caiu
um temporal. Ela chegou em casa encharcada, desolada. Naquela noite nem quis assistir ao telejornal.
Dias depois, os embates continuaram, mas ela passou
a sair com uma ‘proteção’ na bolsa além de sua bíblia,
fosse a previsão de chuva e o telejornal estivesse certo, ou de sol e “Jesus” quisesse contrariar. Aos netos,
que questionavam o porquê dela sair sempre com
sombrinha, dizia que “uma mulher prevenida vale
por duas”.

Colunista colaborador
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Atlético-MG contrata técnico
argentino Antonio Mohamed
“El Turco”, como é conhecido, estava livre no mercado desde que rescindiu com o Monterrey, clube do México
Foto: Joaquín Jiménez/Monterrey

Agência Estado
O Atlético-MG anunciou
que Antonio Mohamed será
o novo treinador do clube na
temporada de 2022. A confirmação do acerto com o
treinador argentino foi feita
oficialmente pelo diretor de
futebol Rodrigo Caetano na
tarde de ontem. “El Turco”,
como é conhecido o treinador, estava livre no mercado
desde que rescindiu com o
Monterrey, do México.
“Falo o que posso falar.
Por ser profissional do clube, só posso falar de forma
oficial. Ontem (quarta-feira) à noite nós assinamos
o contrato com Antonio
Mohamed. Em consenso,
nós contratamos por um

Quero agradecer a
toda diretoria pela
confiança. Estou muito
animado. Quero dizer à
torcida que pode esperar
muito esforço, garra e
dedicação para seguir
ganhando títulos

ano, com possibilidade de
continuidade, o treinador
argentino”, anunciou Rodrigo Caetano.
O novo treinador do
Atlético-MG possui vasta
experiência no futebol sul
-americano e se sagrou três
vezes campeão mexicano,
duas vezes campeão da
Copa do México e campeão
da Copa Sul-Americana em
uma oportunidade. Em sua
última passagem pelo Monterrey, o treinador ficou em
terceiro lugar no Mundial
de Clubes da Fifa de 2019,
sendo eliminado pelo Liverpool na semifinal.
Ex-atacante,
Antonio
Mohamed iniciou sua carreira
de treinador com passagens
por times da Argentina e do
México como Huracán, Inde-

Curtas

Mohamed iniciou a carreira de
treinador com passagens por
times da Argentina e do México

pendiente, Tijuana e América-MEX. “El Turco” comandou
o Monterrey em duas oportunidades, de 2015 a 2018 e nas
temporadas 2019 e 2020. O
treinador também tem passagem pelo Celta, da Espanha.

Sem vacina, Renan fica fora da Seleção
O lateral-esquerdo Renan Lodi, do
Atlético de Madrid, deixou de ser convocado para os dois próximos jogos do
Brasil pelas Eliminatórias da Copa do
Mundo, diante de Equador e Paraguai,
por não estar devidamente vacinado
contra a covid-19. A informação foi
dada pelo próprio técnico Tite, logo
após o anúncio da lista de convocados.
Com apenas uma dose do imunizante,
recebida recentemente, Lodi não pode-

“Estou muito contente
por assumir o Atlético-MG.
Quero agradecer a toda diretoria, especialmente ao
presidente, pela confiança
em nosso trabalho. Estou
muito animado. Quero di-

zer à torcida que pode esperar muito esforço, garra
e dedicação para seguir ganhando títulos”, disse o treinador, que ainda prometeu
utilizar este período para
aprender melhor a língua

portuguesa. Após a saída de
Cuca, o Atlético-MG passou
as últimas semanas no mercado de transferências e
chegou a negociar com Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e
Eduardo Berizzo, além do

Foto: Divulgação/Manchester United

ria entrar no Equador e também corria
o risco de ter restrições de deslocamento dentro do próprio Brasil. O auxiliartécnico Cesar Sampaio disse que a CBF
"não exige" a vacinação dos jogadores,
mas na reta final da coletiva o diretor
médico da entidade, Jorge Pagura,
afirmou que "o interesse coletivo supera o interesse individual em relação
à vacinação, e a CBF prioriza aqueles
que têm a vacinação completa".

Limitação de público nos jogos em SP
A Federação Paulista de Futebol (FPF)
garantiu que a determinação do Governo do Estado de São Paulo, que
estabelece a limitação do público em
70% nos estádios paulistas a partir de
23 de janeiro, será cumprida. A entidade lembra que vem trabalhando junto
com as autoridades para diminuir os
impactos da covid-19 no Estado."Desde
o início da pandemia de covid-19, a FPF
e os clubes paulistas têm seguido todas

as diretrizes técnicas e científicas no
combate à doença e, desta maneira, a
determinação do Governo de São Paulo
será cumprida. O Futebol Paulista segue unido, comprometido no combate
à covid-19 e orientado pela ciência",
disse a entidade. O governo paulista
fez uma série de recomendações a fim
de diminuir a participação em eventos
com aglomeração, como shows, festas
e competições esportivas.

Cristiano Ronaldo não descarta jogar no futebol brasileiro
Cristiano Ronaldo não descartou a possibilidade de atuar por um clube brasileiro no final de sua carreira. O tema surgiu após Marcos Braz,
dirigente do Flamengo, divulgar uma foto com a mãe do jogador. Em entrevista à ESPN, o astro português de 36 anos demonstrou admiração pelo Brasil e, apesar de dizer que jogar no país está longe dos seus planos, avaliou que é possível. "Jogar, ninguém sabe. Ninguém dizia
que eu ia voltar ao Manchester (United) com 36 anos, e aqui estou. Jogar no Brasil? Não sei. Está longe dos meus pensamentos. Mas no
futebol tudo é possível, não sei", afirmou o atacante português. Cristiano Ronaldo dividiu vestiários com diversos companheiros brasileiros ao
longo de sua carreira. Ele possui grande amizade com o lateral-esquerdo Marcelo, com quem jogou junto durante nove anos.

português Luís Castro, que
esteve em pauta até recentemente. Antonio Mohamed
trará três auxiliares de sua
confiança para compor a
comissão técnica em Belo
Horizonte.

Djokovic conhece
seu adversário
O tenista Novak Djokovic foi
incluído no sorteio oficial das
chaves de simples do Aberto da
Austrália, embora permaneça
a incerteza sobre se o governo
australiano cancelará o visto do
cabeça de chave número 1 do
torneio pela segunda vez. O sérvio vai enfrentar o compatriota
Miomir Kecmanovic na primeira
rodada. O ministro de Imigração,
Cidadania, Serviços a Imigrantes e
Relações Multiculturais, Alex Hawke, está ponderando exercer o seu
poder discricionário para revogar
o visto de Djokovic por causa da
preocupação com a isenção médica
do astro dos requisitos de vacinação contra a covid-19 da Austrália.
O atual campeão do Grand Slam,
de 34 anos, que fez mais um treino
na Rod Laver Arena, ontem, e deve
entrar em quadra para o jogo de
estreia na segunda ou terça.
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Tradição de fazer velório em
casa está deixando de existir
Padre avalia que a transferência dos rituais para funerárias é uma forma de “distanciar a morte da residência”
Foto: Roberto Guedes

José Alves

Aforismo

A cultura de homenagear
as pessoas que morrem é vista como uma forma de reconhecer e demonstrar carinho
por quem partiu. “Em nossa
cultura, essa homenagem é
feita a partir do velório, que
antigamente era realizado nas
residências. O caixão do falecido era posto para a exposição
pública na sala a fim de permitir que os familiares, parentes
e amigos pudessem se despedir do morto, antes do enterro
seguir para o sepultamento
no cemitério”, explica o padre
Liginaldo dos Santos Miguel.
Ele enfatiza que há anos os
rituais fúnebres foram transferidos para as casas funerárias.
“O objetivo foi fazer a morte
ficar mais distante de casa, ou
seja, porque a morte era vista como o inimigo e ninguém
gostava de falar no assunto”,
observa o padre, revelando
que o costume de oferecer um
lanche ou um coquetel durante
o velório já foi um costume antigo, principalmente em alguns
municípios do interior.
Há décadas, a ideia dos familiares do falecido era oferecer
um coquetel para as pessoas
que estavam no velório, para
que todos permanecessem lá
durante a madrugada. O objetivo era fazer as pessoas esperarem por alguns parentes
que vinham de cidades mais
distantes para o enterro. Mas
atualmente o que se oferece nas
casas funerárias é um cafezinho
ou água”, destaca o padre, explicando que “velório festivo” não
é uma tradição entre os brasileiros, mas sim entre outros povos,
a exemplo dos africanos.
Padre Liginaldo Miguel
lembra que um costume que
continua sendo bastante utilizado nos velórios são as exéquias.
Trata-se de um ritual de cerimônias prestadas aos mortos. São
orações com o auxílio das quais
a comunidade cristã acompanha e homenageia seus mortos.
É a encomendação do corpo
“aos cuidados da misericórdia
de Deus”, após sua morte.
Em respeito ao morto,
muita gente que não pode
comparecer ao velório ou sepultamento costuma enviar
uma coroa de flores como uma

Artigo

Foto: Pensador

zavieira2@gmail.com

(Osho)

“A cada momento você é sacudido pela morte; a cada
momento a morte está ressoando dentro de você.
Seu corpo está viajando rápido em direção à sua morte.
Cada momento traz a morte um pouco mais perto,
e de todos os lados a morte está vigiando você.”

Mortes na História

Oferecer lanche durante velório já foi costume; hoje, se resume a cafezinho e água
forma de prestar sua última
homenagem. Mas, pela tradição, a presença da pessoa num
evento fúnebre demonstra respeito e carinho por aquele que
se foi e a sua família. Da mesma
forma, levar flores a um velório
é uma forma de cuidar e prestar uma última homenagem
àquele que partiu. “E é uma homenagem bastante carinhosa”.
Cada cultura tem um
modo de ver a vida e também
de se relacionar com a morte.
Se as comemorações são feitas de maneiras diferentes, o
momento de se despedir de
alguém amado também passa
pela tradição de cada povo. No
Brasil, por exemplo, fazer uma
reunião em casa com bufê para
receber quem vai ao enterro
não é mais uma tradição.
A palavra velório foi derivada de “vela”. Segundo historiadores, como na antiguidade
não havia energia elétrica, as
famílias passavam a noite com
o defunto à luz de velas. Acredita-se que o costume surgiu
na Idade Média e era uma forma de garantir que a pessoa
estava mesmo morta, antes de
enterrá-la.
Muita gente não gosta
nem de pensar nisso, mas a
verdade é que é bom saber o
que acontece na preparação
do corpo antes do enterro. Ela
depende do tipo de morte e

das técnicas de conservação,
que são escolhidas pela família
para manter a aparência do
ente falecido durante o velório.
Em geral, é feita uma higienização do corpo, com produtos próprios para isso e, em
seguida, se utilizam as técnicas
de conservação. Um dos procedimentos de preparação do
corpo mais modernos é a técnica em que não há a necessidade
de abrir o corpo.
E tudo tem um custo, até
na morte. Além de lidar com
o luto, os familiares também
precisam pensar no financeiro e
nos custos do velório, do caixão
e, finalmente, do sepultamento.
Na verdade, o valor depende muito do tipo de serviço
contratado, que geralmente
tem a ver com as condições
financeiras da família. Mas, de
acordo com a Associação Brasileira de Empresas e Diretores
do Setor Funerário (Abredif), o
custo de um enterro no Brasil é
em torno de R$ 2,5 mil.
Esse valor, no entanto, é
uma média nacional e é possível encontrar preços um pouco
mais baixos e muito mais altos.
Tudo depende da quantidade
de flores, do local do velório,
do local do sepultamento e de
que tipo de homenagem o ente
falecido vai receber. Em alguns
casos, os preços podem passar
de R$ 20 mil.

1742 — Edmond Halley,
astrônomo, geofísico, matemático, meteorologista e físico britânico
1920 — John Francis Dodge, empresário norte-americano
1990 — César de Alencar, apresentador de rádio e ator brasileiro
2009 — Ricardo Montalbán, ator mexicano
2014 — Joel Carlos (Joel Rufino da Silva),
radialista, jornalista, comentarista político, disc jockey e radioator (PB)
2016 — Shaolin (Francisco Josenilton Veloso), ator e comediante (PB)
2021 — Fernando Soares dos Santos,
jornalista, dirigente classista e assessor de imprensa (PB)

Obituário

Pedro Henrique Oliveira da Silva Souza
11/1/2022 – Aos 15 anos, em Goianésia (GO). Jogador de futebol
morreu durante o torneio Copa Nacional de Futebol. Revelação Futebol
Clube de Valparaíso de Goiás, onde o menino jogava, disse que ele treinava para ser profissional. Ele deu entrada em uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) com baixo nível de consciência, esforço respiratório grave e morreu na unidade.

Foto: Instagram

Foto: Arquivo Pessoal

Cícero Dias
12/1/2020 – Aos 56 anos, após um infarto e passar por uma cirurgia
no último dia 30 de dezembro. Jornalista de Campina Grande. Era
formado em Jornalismo, Direito e Letras, com pós-graduação em História e Cultura Afro-brasileiras e em Língua Portuguesa. Nas décadas
de 1980 e 1990 foi o mais jovem editor-geral do antigo jornal Diário
da Borborema, integrante dos Diários Associados. Atuou ainda como
assessor de imprensa em uma CPI na Câmara dos Deputados e na Polícia Civil.

Foto: Reprodução

Maria Ewing
11/1/2022 – Aos 71 anos. Ousada, a cantora lírica norte-americana
ficou famosa não só pela versatilidade, mas por aparecer nua na cena
final da ópera ‘Salomé’, de Richard Strauss, montagem realizada em
1988 e dirigida por seu marido, Peter Hall, da Royal Shakespeare
Company. Considerada pelos críticos como uma das melhores intérpretes da ópera ‘Carmen’, de Bizet, foi aclamada como Katerina Ismailova
em ‘Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk’, de Shostakovich, na Ópera de Paris, em 1993.
Estava afastada das grandes produções desde 1997, quando passou a dedicar seu tempo
a recitais em que misturava standards do jazz e árias de óperas.

Carlos Azevedo

carolusazevedo@hotmail.com

Foto: Reprodução

O finado Hobsbawm & eu
Certa vez, ainda nos anos sessenta do
século passado, meu professor de História
de Pensamento Social, Nelson Saldanha,
na Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), chamou a minha atenção para
o historiador inglês Eric J. Hobsbawm
(1917–2012): “Leia Hobsbawm, ele foi o
único historiador marxista que valorizou os
três grandes pensadores utópicos: Owen,
Saint-Simon e Fourier. Não deixe de lê-lo”,
sentenciou.
Alguns anos depois, morando em
Berlim, Alemanha, resolvi ler Hobsbawm.
Li, primeiramente, ‘Rebeldes primitivos’
e depois ‘Os bandidos’. A escolha dos dois
livros deve-se talvez porque tivesse escrito
um ensaio sobre banditismo social: ‘O
heroico e o messiânico na literatura de
cordel’ (prefaciado por Luís da Câmara
Cascudo, em 1971), onde me reporto aos

rebeldes primitivos: Lampião, Antônio
Silvino, Chico Pereira e Salvatore Giuliano,
o herói do povo siciliano (retratado muito
bem em ‘O bandido Giuliano’, filme de
Francesco Rossi, 1962).
Como vivia na Alemanha, prometi a
mim mesmo de ir até Londres para visitar
Eric Hobsbawm no Birkbeck College, da
Universidade de Londres. Mas, infelizmente,
isso nunca foi possível. Assim, então, não o
conheci pessoalmente.
Porém, mantive com ele uma
correspondência ativa, por conta do nosso
interesse comum: rebeldes primitivos.
O historiador paraibano José Octávio
de Arruda Mello não me deixa mentir,
passei-lhe cópias de duas cartas de
Hobsbawm endereçadas a mim, uma de
18 de abril de 1975 e a outra de junho de
1976. Ambas, hoje, estão nos arquivos

implacáveis de José Octávio.
Como o nosso interesse comum, repito,
era banditismo social, falei a Hobsbawm do
trabalho pioneiro de Rui Facó: ‘Cangaceiros
e fanáticos’ (1965). Ficou muito interessado
no ensaio de Facó.
E, finalmente, por conta de um músico
amigo meu, li mais um extraordinário
estudo de Hobsbawm: ‘História social do
jazz’. Pensei: não é possível que um marxista
ortodoxo (ortodoxo?) tenha escrito uma
belíssima história do jazz!!!
Meu saudoso Walter Galvão, não
me interessa se Hobsbawm foi ou não
stalinista... Considero-o um dos maiores
historiadores do século vinte.
(Carlos Azevedo é sociólogo,
antropólogo e membro do Instituto
Histórico e Geográfico da Paraíba – IHGP)

O historiador inglês Eric J. Hobsbawm morreu em 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2022, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente
para aquisição de combustíveis, para abastecimento de veículos em trânsito, cuja abertura será no
dia 25.01.2022 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.
br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no
endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 34991180, pelo email cpl@aguiar.pb.gov.br.
Aguiar-PB, 12 de Janeiro de 2022.
Adriana Aparecida de Assis
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente
para aquisição de combustíveis, para abastecimento na cidade de Aguiar ou na circunscrição, cuja
abertura será no dia 25.01.2022 às 09:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua
Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido pelo www.tce.pb.gov.br ou www.
aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço
acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, pelo
email pref.aguiar@hotmail.com.
Aguiar-PB, 12 de Janeiro de 2022.
Adriana Aparecida de Assis
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 31/2020 – Processo: 016/2020, Tomada de Preços
nº 004/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e MJC CONSTRUÇÕES
EIRELI. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir do
dia 19/01/2022.
Alagoa Grande(PB), 12 de janeiro de 2022.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
Extrato do Termo Aditivo n.º 04 ao Contrato nº 36/2020 – Processo: 020/2020, Tomada de Preços
nº 006/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA E
SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI. Objeto: Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a vigência do
contrato, a partir do dia 29/01/2022.
Alagoa Grande(PB), 13 de janeiro de 2022.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva:
PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DEA CONSTRUCOES E LOCACOES
EIRELI - R$ 143.121,52.
Algodão de Jandaíra - PB, 13 de Janeiro de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2021. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores: Dea Construcoes e Locacoes Eireli - CNPJ 38.374.079/0001-93. INFORMAÇÕES: na
sede da CPL, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 994051912.
Algodão de Jandaíra - PB, 13 de Janeiro de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva:
PAVIMENTAÇÃO DE VIA, RUA PROJETADA (TRECHO 01), (TRECHO 02) E (TRECHO 03) NO
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a:
AJCL CONSTRUCOES EIRELI - R$ 105.764,33.
Algodão de Jandaíra - PB, 13 de Janeiro de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00002/2022, que objetiva: Contratação dos serviços de assessoria jurídica destinados a Secretaria
de Administração deste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto a: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA - R$ 42.000,00.
Areial - PB, 13 de Janeiro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00187/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de
Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa para auxiliar
a Secretaria de Turismo de Cabedelo na elaboração e acompanhamento dos projetos relacionados
ao turismo, visando buscar soluções e recursos federais e estaduais através de convênios para o
desenvolvimento do turismo local. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .
Cabedelo - PB, 13 de Janeiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 003/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em
reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 27 de Janeiro de
2022 as 10h00min, tendo como objetivo: Iocação de vaículos diversos, destinados a manutenção
das secretarias municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep. 58.350.000 – Caldas
Brandão/PB. Para maiores informações: caldasbrandaolicitacao@gmail.com
Caldas Brandão, 13 de Janeiro de 2022.
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00033/2021, que objetiva: Contratação de empresa
Especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva em geral, com fornecimento e
aplicação de peças originais e/ou genuinas para aplicação nos veiculos automotores da frota propria
da STTP; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GB COMERCIO E
SERVICOS EIRELI - R$ 187.305,97.
Campina Grande - PB, 13 de Janeiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Diretor Superintendente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00033/2021
Aos 13 dias do mês de Janeiro de 2022, na STTP, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar
nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto
Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 4.422, de 22 de Setembro
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas;
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00033/2021
que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa Especializada em serviços de
manutenção preventiva e corretiva em geral, com fornecimento e aplicação de peças originais e/
ou genuínas para aplicação nos veículos automotores da frota própria da STTP; resolve registrar
o preço nos seguintes termos: - GB COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
28.695.805/0001-16
Lote(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
Valor: R$ 187.305,97
Campina Grande - PB, 13 de Janeiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Diretor Superintendente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em
favor de: M&R COMERCIO EIRELI - R$ 169.447,00.
Capim - PB, 06 de Janeiro de 2022
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00029/2021
Aos 07 dias do mês de Janeiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo
Municipal de Saúde de Capim, Estado da Paraíba, localizada na Avenida São Sebastião - Centro Capim - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006;
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 04, de 30 de Janeiro de
2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda,
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00029/2021 que objetiva
o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS
AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM; resolve registrar
o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CAPIM - CNPJ nº 08.730.943/0001-81.
VENCEDOR: M&R COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.290.835/0001-26
UNID.

QUANT. P.UNIT.

P.TOTAL

1

ACIDO VALPROICO
HIPOLABOR
XAROPE DE 50MG/ML

FR

260

10,15

2.639,00

2

ACIDO VALPROICO DE
BIOLAB
250MG

COMP

4080

0,45

1.836,00

3

ACIDO VALPROICO DE
BIOLAB
500MG

COMP

8600

0,97

8.342,00

4

ALPRAZOLAM DE 1MG ZYDUS

COMP

4440

0,17

754,80

5

ALPRAZOLAM DE 2MG E.M.S

COMP

4800

0,20

960,00

6

AMITRIPTILINA DE
E.M.S
25MG

COMP

4800

0,14

672,00

7

AMATO DE 50MG

COMP

4080

0,26

1.060,80

8

BROMAZEPAM DE 3MG UNIAO QUIMICA COMP

4440

0,20

888,00

9

BROMAZEPAM DE 6MG TEUTO

COMP

4800

0,27

1.296,00

10

CARBONATO DE LITIO
BIOLAB
DE 300MG

COMP

2080

0,63

1.310,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO
HOSPITALAR/INFECTANTE (CLASSES A, B E E) GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Belém - PB, 13 de Janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro

11

CLORPROMAZINA DE
CRISTALIA
25MG

COMP

8880

0,51

4.528,80

12

CITALOPRAM DE 20MG NOVA QUIMICA

COMP

4080

0,28

1.142,40

13

C L O N A Z E PA M D E
GEOLAB
0,5MG

COMP

4440

0,15

666,00

14

CLONAZEPAM DE 2MG GEOLAB

COMP

8600

0,13

1.118,00

15

CARBAMAZEPINA DE
UNIAO QUIMICA COMP
200MG

6160

0,36

2.217,60

16

CARBAMAZEPINA DE
UNIAO QUIMICA FR
20MG/ML

1060

17,90

18.974,00

17

CLORIDRATO BIPERICRISTALIA
DENO DE 2MG

COMP

3720

0,38

1.413,60

18

DIAZEPAM DE10MG

COMP

8600

0,11

946,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES,
E BOLOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as
11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital:
www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Belém - PB, 13 de Janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro

19

DIAZEPAM AMPOLA
SANTISA
DE 10MG

AMP

4180

1,29

5.392,20

20

DULOXETINA DE60MG EUROFARMA

COMP

4800

4,58

21.984,00

21

DIVALPROATO DE SOZYDUS
DIO DE 500MG

COMP

2720

0,83

2.257,60

22

ESCITALOPRAM DE
E.M.S
10MG

COMP

4800

0,41

1.968,00

23

ESCITALOPRAM DE
E.M.S
20MG

COMP

6160

0,88

5.420,80

24

FENOBARBITAL DE
UNIAO QUIMICA COMP
100MG

6160

0,25

1.540,00

25

FENOBARBITAL DE
CRISTALIA
40MG/ML

FR

1060

6,85

7.261,00

26

FLUOXETINA DE 20MG PHARLAB

COMP

6160

0,13

800,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2022
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 DV00004/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO
MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto
a: JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 - R$ 36.000,00.
Belém - PB, 13 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita

27

FENTANIL AMPOLA DE
HIPOLABOR
50MG/ML

AMP

1020

6,60

6.732,00

28

HALOPERIDOL DE 5MG CRISTALIA

COMP

4080

0,37

1.509,60

29

HALOPERIDOL DE 1MG CRISTALIA

COMP

4080

0,29

1.183,20

30

LEVOMEPROMAZINA
CRISTALIA
DE 4%

FR

1010

22,80

23.028,00

31

MIDAZOLAM DE 15MG/
TEUTO
ML

UNID

1020

11,20

11.424,00

32

MORFINA AMPOLA DE
CRISTALIA
1MG/ML

AMP

1060

7,35

7.791,00

33

OXCARBAMAZEPINA
RANBAXY
DE 600MG

COMP

1720

1,62

2.786,40

34

PAROXETINA DE 20MG ZYDUS

COMP

4080

0,35

1.428,00

35

RISPERIDONA DE 1MG PRATI

COMP

4800

0,21

1.008,00

36

RISPERIDONA DE 2MG PRATI

COMP

6160

0,18

1.108,80

37

SERTRALINA DE 50MG E.M.S

COMP

6160

0,28

1.724,80

38

SERTRALINA
100MG

EUROFARMA

COMP

1720

0,66

1.135,20

39

TRAMADOL DE 50MG

HIPOLABOR

COMP

1780

0,63

1.121,40

40

QUETIAPINA DE 100MG EUROFARMA

COMP

1720

1,05

1.806,00

41

V E N L A FA X I N A D E
GEOLAB
150MG

COMP

1720

1,97

3.388,40

42

ZOLPIDEM DE 10MG

COMP

7180

0,68

4.882,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2022. OBJETO: Contratação dos serviços de
assessoria jurídica destinados a Secretaria de Administração deste município. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; e Lei Federal nº
14.039/20. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/01/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 00111/2021. PARTES: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO e a empresa DK CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 23.916.946/000106. Objeto: Construção de um Parque Infantil localizado na zona urbana do município de Assunção
– PB, com recursos oriundos do Plano de Ação n.º 09032021-009245 firmado com o Ministério da
Economia, através de Transferências Especiais. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de valor ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 00111/2021 da importância DE 33.623,10
passando de R$ 223.890,98 PARA R$ 257.514,08.
FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo Aditivo tem base legal na Cláusula Décima do Contrato de Prestação de Serviço Nº 00111/2021 e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho
de 1993 especialmente em seu artigo 65, demais legislações pertinentes. PARTES ASSINANTES:
Prefeitura Municipal de Assunção e: Aditivo Nº 001/2021 - 30.12.21 - DK CONSTRUÇÕES EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO
MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2022.
DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS
04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
98.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT
Nº 00013/2022 - 13.01.22 - JOICE DA SILVA LIMA 09138274442 - R$ 36.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00012/2021 cujo
objeto é, Contratação de Empresa para elaboração de projeto e execução da instalação de sistema
fotovoltaico do tipo on-grid para atender unidades de educação Secretaria de Educação de Cabedelo
(SEDUC), marcado para o dia 18 de Janeiro de 2022 às 09:00 horas fica adiado para o dia 26 de
Janeiro de 2022 às 09:00 horas . Motivo: Alteração no Termo de Referencia.
Telefone: (083) 3250-3222 / E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 13 de Janeiro de 2022
Ramon Sorrentino Batista
Pregoeiro Oficial

ITEM ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

MARCA

E.M.S

DE

SANTISA

EUROFARMA

169.447,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Capim firmar
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao

A UNIÃO

25

fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00029/2021,
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços,
durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pelo Fundo Municipal de Saúde de Capim, que também é o órgão gerenciador responsável
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida
no respectivo orçamento programa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00029/2021 e seus anexos, e as seguintes
propostas vencedoras do referido certame:
- M&R COMERCIO EIRELI.
CNPJ: 17.290.835/0001-26.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42.
Valor: R$ 169.447,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca
de Mamanguape.
Capim - PB, 07 de Janeiro de 2022
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA
DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAPIM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
A. R. VERISSIMO LTDA - R$ 99.649,20; M&R COMERCIO EIRELI - R$ 142.916,00; ODONTOMED
MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 99.458,60.
Capim - PB, 10 de Janeiro de 2022
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA
DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
DE CAPIM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A. R. VERISSIMO
LTDA - R$ 91.854,00; M&R COMERCIO EIRELI - R$ 93.721,00; ODONTOMED MEDICAMENTOS
E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 89.416,00.
Capim - PB, 07 de Janeiro de 2022
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00007/2021
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº 00007/2021 – cujo Objeto
é: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO
CR 1074364-51/2020 (908982)”. Decisão: PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso apresentado
pela empresa ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO - CNPJ: 17.055.353/0001-91, no
entanto, permanece inalterada a decisão anteriormente prolatada, declarando-a INABILITADA. Já
o recurso apresentado pela empresa CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - CNPJ: 27.104.609/000167, foi considerado PROCEDENTE, revertendo, portanto, a decisão que a considerava inabilitada,
passando a mesma a condição de HABILITADA no certame. As razões de julgamento se encontram
disponibilizadas no Setor de Licitações da Prefeitura de Caraúbas/PB, à Rua Expedicionário Luiz
Tenório Leão, 791, Centro - Caraúbas – PB, no horário de expediente. Referência legal: Lei nº
8.666/93. Data do Julgamento do Recurso: 10/01/2022. Vistas do processo poderão ser obtidas
perante a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada a sessão pública para
abertura das propostas preços para o dia 18/01/2022, às 09h30min, Setor de Licitações da Prefeitura de Caraúbas/PB.
Caraúbas – PB, 13 de janeiro de 2022.
SONILDO HÓSTIO DA SILVA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0008/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES E
GRANJEIROS PARA A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB, INCLUINDO A MERENDA ESCOLAR.
ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 17/01/2022,
ÀS 09H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/01/2022, ÀS
08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/01/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: 28/01/2022 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, 13 DE JANEIRO DE 2022.
FIDEL FERREIRA LEITE
Secretário Municipal de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: locação de veículo automotor, tipo passeio, para atender as demandas da Secretaria/
Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00063/2021.
DOTAÇÃO: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2076 – Manutenção das
Atividades da Secretaria de Saúde; 10.301.1012.2039 OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE
ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE – SUS; 10.301.1012.2040 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA; 10.302.1012.2049 COFINANCIAMENTO DOS PROG.
DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR – ELEMENTO DA DESPESA – 3390.39 OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
VIGÊNCIA: 12 Meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 96301/2021 - 22.12.21
- ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - R$ 258.000,00.
Conceição - PB, 11 de Janeiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Coxixola – PB, TORNA PÚBLICO, para
os fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa: QUALITY
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 26.183.729/0001-34, interpôs recurso administrativo em face da
Tomada de Preços n°. 00005/2021, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para,
querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório
com vista franqueada aos interessados.
Coxixola– PB, 13 de janeiro de 2022.
VANDSON NEY DE AMORIM BRITO
Presidente da CPL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustível, com
fornecimento contínuo e fracionado no período de 12 (doze) meses para a frota pertencente ao
Fundo Municipal de Saúde, no ano de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.
pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Dona Inês - PB, 13 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 07:30 horas do dia 26 de Janeiro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E EPIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Municipal nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 13 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Janeiro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 1500
(MIL E QUINHENTAS) HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE PNEUS 4x2 E 4x4, PARA PRESTAR
SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 1002/09; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025.
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 13 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público o cancelamento da Sessão Pública do dia 24/01/2022, marcada para as 10h30,
destinada ao recebimento dos envelopes relativos à Tomada de Preços 00001/2022, que objetiva
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB, em face da
necessidade de alterações no orçamento estimado da obra, visando evitar questionamentos futuros
que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este Município. Ressalta-se a continuidade do
processo, e tão logo sejam ajustados os respectivos itens será veiculado na imprensa oficial a nova
data - o local, dia e hora para recebimento dos envelopes de documentação e propostas em Sessão
pública, nos termos do art. 40 da Lei Federal 8.666/1993.
Maiores informações poderão ser obtidas por meio da Central esperanca.1doc.com.br/atendimento ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro Administrativo,
Esperança - PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801.
Esperança - PB, 13 de janeiro de 2022.
Nobson Pedro de Almeida
PREFEITO

26 A UNIÃO

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 14 de janeiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM ALARMES MONITORADOS
24 HORAS VIA GPRS ATÉ 30 PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS ÓRGÃOS, NO
MINIMO 2 (DOIS) ATMS DE PLANTÃO NA CIDADE 24 HORAS ININTERRUPTAS, DE DOMINGO
A DOMINGO, ATÉ 50 CENTRAIS DO TIPO COMUNICAÇÃO GPRS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2017. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00138/2017 - Allain Delon
do o Barreto - 9º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Prestação de serviços de locação, manutenção e hospedagem para Website Portal
de Prefeitura Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00013/2021. ADITAMENTO: Dar
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Esperança e: CT Nº 00045/2021 - Maxima Servicos Em Tecnologia da Informacao Ltda - 1º
Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de assessoria contábil. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº IN00008/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº
00195/2021 - Bcr Contabilidade Publica Ltda EPP - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses.
ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada na
área de contabilidade pública, financeira, orçamentária, patrimonial, administrativa e de pessoal.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº IN00002/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e:
CT Nº 00004/2021 - Bcr Contabilidade Publica Ltda EPP - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais
12 meses. ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Prestação de serviços na elaboração de projetos e consultoria de Engenharia referente à Pavimentação de ruas no municipio de Esperança/PB, segundo o contrato de Repasse CR
1073090-33 e SINCONV 906196 da Caixa Econômica Federal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa
nº DV00044/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00223/2021 - Tesla Engenharia
e Construcoes Eireli - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 30.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
IN00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00001/2022, que objetiva a Contratação de empresa jurídica para a Prestação de Serviços de
Consultoria e Assessoria Técnica Contábil e Financeira no acompanhamento da Gestão Pública,
inclusive representação junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
– CNPJ: 04.997.899/0001-10, R$ 72.000,00 - Setenta e Dois Mil Reais.
Guarabira - PB, 12 de Janeiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022,
que objetiva a Contratação de empresa para Prestação de Serviços para Assessoramento no âmbito
de elaboração de projetos técnicos e habitacionais, conforme termo de referência. RATIFICO o
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA – CNPJ: 13.519.354/0001-99, R$ 60.000,00 – Sessenta Mil Reais.
Guarabira - PB, 12 de Janeiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando
de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00008.2021, fundamentado no
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 24/11/2021,
respectivamente, no valor total de R$ 391.845,43–(Trezentos e noventa e hum mil oitocentos e
quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), em favor da empresa ESCALE CONSTRUTORA
E SERVIÇOS EIRELI – inscrita no CNPJ sob o nº 36.342.650/0001-62, que tem como objetivo,
Contratação de empresa no ramo pertinente para
Fica a empresa vencedora
do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento
convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.
Guarabira/PB, 01 de dezembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO
DA GESTÃO PÚBLICA, INCLUSIVE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DA PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada
no orçamento vigente 2022 – Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: Até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA – CNPJ:
04.997.899/0001-10 - CT Nº 00019/2022 – 12.01.2022 - R$ 72.000,00 - Setenta e Dois Mil Reais.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO
DA GESTÃO PÚBLICA, INCLUSIVE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DA PARAÍBA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 12/01/2022.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 33.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência
do Termo de Contrato de nº 00218/2021 datado de 26/04/2021 e com término de vigência em
31/12/2021, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de empresa para locação de equipamentos para realizações de exames laboratoriais e aquisições de materiais diversos.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLLANE HERCULANO MARINHO.
CONTRATADA: CDH – CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA – CNPJ: 04.666.364/000166 – THIAGO COSTA ESTEVES
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se
vantajoso para a Administração Municipal e ainda existir saldo no quantitativo do Contrato se faz
necessário a prorrogação contratual.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 30.12.2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº
IN00002/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação
consignada no orçamento vigente 2022 – Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – CNPJ:
13.519.354/0001-99 - CT Nº 00020/2022 – 12.01.2022 - R$ 54.000,00 – Cinquenta e Quatro Mil Reais.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 12/01/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 00107.2021.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 12 (doze) meses, contados do termino
do prazo de vigência do termo de contrato de nº 00438/2021 datado em 05 de novembro de 2021
e com termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes
objetivando a Contratação de Mão de obra para aplicação de sinalização nas vias urbanas do
município de Guarabira.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: WESLEY BERNARDINO PEREIRA – CNPJ: 28.060.420/0001-82
JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostra-se
vantajoso para a administração municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA ADITIVO: 30/12/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 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 MEDICAMENTOS
DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA
DA ABC FARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal
nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital:
https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Gurinhém - PB, 13 de janeiro de 2022.
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 28 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 materiais de construção diversos,
destinados a manutenção das diversas secretarias municipais. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Gurinhém - PB, 13 de janeiro de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM –
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA AV JOÃO CIRILO COM ULTILIZAÇÃO
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM JOÃO PESSOA-PB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SE-MAM –
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de EXE-CUÇÃO DE SERVIÇOS
DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRE-CHO DA AV JOÃO CIRILO COM UTILIZAÇÃO
DE CONCRETO BETUMINO-SO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM JOÃO PESSOA-PB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença Prévia
para CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO ALTO DO MATEUS, em João Pessoa - PB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: C9AW-CYFC-CPZ8-O199
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.0002/2022
PROCESSO ADM. Nº 2021/113774
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 917614
OBJETO: Registro de preços para eventual a aquisição de materiais de marcenaria para serviços
de manutenção das Escolas, CREIS e dos prédios administrativos da Secretaria de Educação e
Cultura.
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 17/01/2022, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá
no dia 01/02/2022, 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 17 de
janeiro de 2022.
João Pessoa, 13 de janeiro de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07.010/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/103887
CHAVE CGM: G6W2-3LR3-YFKO-GP4G
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar a
Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 07.010/2021, em regime de execução de empreitada
por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a ser realizada no
dia 31/01/2022, impreterivelmente as 10h (dez horas), tendo como objeto Contratação de Empresa
Especializada de Engenharia para Construção da Rotatória da Interseção da Avenida Juscelino
Kubitschek e a Rua Abelardo Targino da Fonseca, Bairro do Geisel em João Pessoa/PB, A cópia do
Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da quinta-feira dia
13/01/2022, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informações serão prestadas na Sala
da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do
Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h,
Fone (83) 3214-7218 ou através do 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 EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAVE CGM: BL3T-WUR6-AODY-W0QH
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09039/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/096104
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 912785
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ALVENARIA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.
Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos Decretos
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019 e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO
o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, em favor da empresa DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
07.190.090/0001-70, a qual foi vencedora dos:
ITEM 02 (JANELA BASCULANTE), com valor unitário de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais),
perfazendo o valor total de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); ITEM 04 (JANELA), com
valor unitário de R$ 279,50 (duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), perfazendo
o valor total de R$ 5.590,00 (cinco mil, quinhentos e noventa reais); ITEM 06 (TELHA), com valor
unitário de R$ 74,00 (setenta e quatro reais), perfazendo o valor total de R$ 37.000,00 (trinta e sete
mil reais); ITEM 08 (TRILHO), com valor unitário de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco
centavos), perfazendo o valor total de R$ 30.150,00 (trinta mil, cento e cinquenta reais); ITEM 13
(ARAME GALVANIZADO), com valor unitário de R$ 22,44 (vinte e dois reais e quarenta e quatro
centavos), perfazendo o valor total de R$ 2.244,00 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais);
ITEM 14 (ARAME), com valor unitário de R$ 23,44 (vinte e três reais e quarenta e quatro centavos),
perfazendo o valor total de R$ 7.032,00 (sete mil e trinta e dois reais); ITEM 26 (SOLDA), com valor
unitário de R$ 22,25 (vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$
2.225,00 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais); ITEM 28 (VERGALHÃO), com valor unitário de
R$ 101,34 (cento e um reais e trinta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 3.040,20
(três mil e quarenta reais e vinte centavos); ITEM 30 (VERGALHÃO), com valor unitário de R$
48,51 (quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 2.425,50
(dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). O valor total dos itens é de R$
93.406,70 (noventa e três mil, quatrocentos e seis reais e setenta centavos).
Em favor da empresa TACIEL DA SILVA SANTOS inscrita no CNPJ sob o n° 37.639.423/000166 a qual foi vencedora do:
ITEM 01 (JANELA BASCULANTE), com valor unitário de R$ 675,75 (seiscentos e setenta e cinco
reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 6.757,50 (seis mil, setecentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos); ITEM 03 (JANELA), com valor unitário de R$ 609,92
(seiscentos e nove reais e noventa e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 12.198,40
(doze mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos); ITEM 05 (TERMINAL PARA CALHA),
com valor unitário de R$ 170,76 (cento e setenta reais e setenta e seis centavos), perfazendo o
valor total de R$ 853,80 (oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos); ITEM 09 (FORRO
TETO), com valor unitário de R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), perfazendo
o valor total de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais); ITEM 10 (ARREMATE), com valor unitário
de R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 7.560,00 (sete
mil, quinhentos e sessenta reais); ITEM 11 (SISAL), com valor unitário de R$ 15,64 (quinze reais e
sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.564,00 (um mil, quinhentos e sessenta
e quatro reais); ITEM 12 (GESSO), com valor unitário de R$ 21,27 (vinte e um reais e vinte e sete
centavos), perfazendo o valor total de R$ 2.127,00 (dois mil, cento e vinte e sete reais); ITEM 15
(LANÇA MANDIBULA), com valor unitário de R$ 134,71 (cento e trinta e quatro reais e setenta e um
centavos), perfazendo o valor total de R$ 26.942,00 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois
reais); ITEM 16 (GANCHO FERRAGEM), com valor unitário de R$ 75,80 (setenta e cinco reais e
oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito reais); ITEM
17 (PITÃO), com valor unitário de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos), perfazendo o valor total
de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais); ITEM 25 (MASSA AUTOMOTIVA), com valor unitário
de R$ 24,54 (vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$
2.454,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais); ITEM 29 (VERGALHÃO), com valor
unitário de R$ 22,05 (vinte e dois reais e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.102,50
(um mil, cento e dois reais e cinquenta centavos). O valor total dos itens é de R$ 72.007,20 (setenta
e dois mil, sete reais e vinte centavos).
O valor global dos itens é de R$ 165.413,90 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e treze
reais e noventa centavos). A Pregoeira Oficial informou que os itens 07, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 foram considerados fracassados. Em consequência, ficam
convocados os proponentes para a assinatura da Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.
João Pessoa, 12 de janeiro de 2022.
Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080984
CHAVE CGM: 06J9-Z0Z2-CD26-H61T
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços
de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade
de João Pessoa/PB (Bairro Brisamar: Rua Telegrafista José Neves Pacote / Bairro Mumbaba: Rua
Cidade de Borborema, Rua Cidade de Cabedelo e Rua Cidade de Belém).
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento
dos interessados que as Empresas ÚNICA EMPREENDIMENTOS - CNPJ Nº 05.256.678/0001-53
e LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI-EPP- CNPJ Nº 17.278.993/000160, interpuseram Recurso Administrativo contra a decisão da CSL, que tomou como base o
parecer da DIOB, discordando da sua inabilitação no certame, entretanto a Comissão reconhece
a tempestividade do recurso e em seu julgamento nega provimento aos recursos das recorrentes.
Após isso, a CSL determinou que a reunião para a abertura dos envelopes contendo as Propostas
Comercial, dar-se-á no dia 17 de janeiro de 2022, impreterivelmente às 11:00h, no mesmo local
indicado no Preâmbulo do Edital.
Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a
continuidade dos fatos.
João Pessoa, 13 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima
Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: S60G-QL2C-I4UT-G9PS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.0003/2022
PROCESSO ADM. Nº 2021/09512
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 917587
OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de Licenças de Uso, de Softwares para
Videoconferência via web + armazenamento pessoal em nuvem, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
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 17/01/2022, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá
no dia 27/01/2022, 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 17 de
janeiro de 2022.
João Pessoa, 13 de janeiro de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

Publicidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo Nº 2021/120182/SEMAN/SEINFRA
Modalidade: DISPENSA nº 07.005/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa prestadora de serviço para a realização de cercamento
em área localizada no Bairro Mangabeira, inserido em uma Zona Especial de preservação 4 (ZEP4)
e Zona Especial de preservação 2, abrangendo um imóvel de titularidade do poder público municipal de localização cartográfica atual (52.394.0561.0000.0000), na rua José Feliciano da Silva.
Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas
as suas fases legais e administrativas com fundamentação no art. 24, inciso IV, da LEI nº 8.666/93
de 21 de junho de 1993, não sendo verificado nenhum vicio que pudesse macular a regularidade
do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido
processo; homologo o procedimento e adjudico o objeto desta dispensa, constantes na ata da
Comissão Setorial de Licitação, declarando vencedora da licitação à empresa CONSTRUTORA
SIDERAL LTDA (EIRELI- CNPJ Nº 10.364.635/0001-21, com proposta no valor de R$ 882.046,80
((oitocentos e oitenta e dois mil, quarenta e seis reais e oitenta centavos).
João Pessoa, 13 de dezembro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM/JP
EXTRATO DE I TERMO ADITIVO
Contratante: Instituto de Previdência do Município – CNPJ nº 40.955.403/0001-09, Contratado:
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº: 34.028.316/0001-03, Cláusula sétima:
vigência: de 27/01/2022 a 27/01/2023, as demais cláusulas permanecem sem alteração.
Caroline Ferreira Agra
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00004/2022
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 27 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
material higiênico e produtos de limpeza para atender as demandas das 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, 13 de Janeiro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 27 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 carnes e frios. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Junco do Seridó - PB, 10 de Janeiro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE
MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO
SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://
lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Lagoa de Dentro - PB, 13 de Janeiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de limpeza,
saneantes e descartáveis, destinados a atender as necessidades das secretarias municipais e fundo
municipal de saúde. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 27 de Janeiro de 2022. Início
da fase de lances: 09:31 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 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) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Lagoa de Dentro - PB, 13 de Janeiro de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 001/2021.
Inexigibilidade Nº 001/2021. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratada: José Maviael
Fernandes Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica - Sociedade Individual de Advocacia Eireli-ME, Cnpj 24.719.265/0001-02. Considerando, o memorando, datado de 04/01/2022, protocolado
pelo Sr. Marcus Montenegro de Aquino, CPF nº 225.702.414-15, Secretário de Administração e
Finanças (Nomeado através da Portaria Nº 002/2021 de 01/01/2021), da Prefeitura de Livramento-PB, onde solicitou a prorrogação da vigência por mais um ano; Considerando, o que determina
a cláusula quarta “vigência” do contrato em questão, onde prevê que poderá ser prorrogado por
iguais períodos, caso seja necessário; Considerando, que a contratada a tende todos os requisitos
para obter a prorrogação da vigência do contrato em tela, e ainda o que dispõe os itens: I e II do
Atr. 57 Lei Federal nº 8.666/93, é o que dar guarita a este termo aditivo. Desta forma diante das
considerações acima fica prorrogada a vigência do referido contrato para 01/02/2022 até 01/02/2023
e ainda fica aditivado o valor total de R$ 60.000,00 (sessnta mil reais), para serem pagos nos
proximos 12 (doze) meses. Partes Ass.: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contratante) e Sr. José
Maviael É. F. de Sousa (Pela contratada).
Livramento/PB, 10 de janeiro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.012/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de serigrafia para atender as
secretarias da Prefeitura Municipal de Malta-PB, conforme especificações constantes no ANEXO
I do Edital.
ABERTURA: às 08hs:30min horas do dia 26 de janeiro de 2022
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB de 08:hs:00min
as 13:00 de segunda a sexta, site do http://malta.pb.gov.br, http://www.tce.pb.gov.br, E-mail: cplmalta19@gmail.com
MALTA - PB, 13 de janeiro de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA
DE PREÇOS N°. 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
Rua José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:00 horas do dia 31 de Janeiro de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada
para Recuperação e manutenção do Centro de Saúde no Município de Manaíra/PB, conforme
Memorial Descritivo e Orçamento. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Manaíra - PB, 13 de janeiro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
OBJETO: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da prefeitura de
Manaíra, contratados, à disposição ou vinculados à atividade pública do Município de Manaíra – PB.
O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade
Pregão Eletrônico nº 00026/2021, com base nos elementos constantes do processo correspondente,
a: CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA, CNPJ Nº 07.075.415/0001-73. VALOR: 1.827.600,00.
Manaíra/PB, 12 de Janeiro de 2022.
José Alberto Tavares Junior
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00026/2021, que objetiva
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da prefeitura de Manaíra,
contratados, à disposição ou vinculados à atividade pública do Município de Manaíra – PB, com
base nos elementos constantes do processo correspondente, a: CICERA KLEBYA MEDEIROS
LACERDA, CNPJ Nº 07.075.415/0001-73. VALOR: 1.827.600,00.
Manaíra/PB, 13 de Janeiro de 2022.
Manoel Virgulino Simão
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA
DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública
de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Os interessados deverão apresentar envelope contendo os projetos de venda e a documentação
e respectiva propositura até as 10h00min do dia 03 de Fevereiro de 2022, na sala da referida
comissão, sediada na Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB. Neste mesmo local, data e
horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias
úteis, no endereço supracitado.
Mulungu - PB, 13 de Janeiro de 2022.
JORGE ADELINO PAIVA
Presidente da Comissão.

Esportes
Publicidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 0002/2022, do tipo menor preço por item, com o objeto: aquisição de combustível
para abastecimento na cidade de Olho D’água-PB, cujo abertura será no dia 31.01.2022 às 08:30
horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro –
Olho D’água-PB. O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br.
Olho D’água-PB, 13 de Janeiro de 2022.
Marilene Tiburtino Leite
Pregoeira
Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 0001/202
Torna público o aviso da publicação do Pregão Presencial nº 0001/2022. cujo objeto: Aquisição
de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região de Campina Grande e Joao Pessoa-PB.
Abertura dia 27/01/2022. às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB.
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.
Pedra Branca - PB, 13 de janeiro de 2022
Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 027/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos
Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 27 de Janeiro de 2022 as 11:00 horas, tendo como
objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador
Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://
pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao/ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de
Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.
Pedro Régis-PB, 13 de Janeiro de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 027/2021.
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS no uso de suas atribuições Torna
Público para o conhecimento da população de PEDRO RÉGIS e para quem interessar que não
houve interessados para atender o chamamento da licitação na modalidade Pregão Presencial do
tipo menor preço, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, ocorrida em 11 de Janeiro de 2022 as 11:30 hs, portanto a mesma foi
declarada DESERTA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.
PEDRO RÉGIS, 11 de Janeiro de 2022.
Polyana Farias Torres
Pregoeira
Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação
Ratifico, a Dispensa nº 00001/2022, em favor da empresa ANTONIO MARCOS PADRE BADU
– ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 23.937.523/0001-64, tendo como objeto a Contratação de empresa para aquisição de Pneus destinados a atender as necessidades das secretarias de Saúde e
Infraestrutura do Município de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ R$ 35.620,00 (trinta
e cinco mil, seiscentos e vinte reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo
contratual, conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021.
Piancó- PB, em 13 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços n. 00011/2020
Objeto: pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas do município de Piancó-PB, atendendo o Repasse nº 885752/2019/CAIXA - SICONV.
Vencedora: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI, com o valor global de R$ 263.635,21 (duzentos e
sessenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos). Resolve, com fundamento
na Lei n° 8.666/93, Homologar e Adjudicar. Desde já fica convocada para assinatura do contrato.
Piancó – PB, 13 de janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
CNPJ sob o nº 26.805.761/0001-04.
OBJETIVO: Contratação dos Serviços de Assessoria Jurídica, destinados a Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Piancó-PB.
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais).
VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Piancó-PB, em 13 de janeiro de 2022.
Ratifico o presente processo nos termos da lei.
Daniel Galdino De Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DE CONTRATO
Tomada de Preços nº 00011/2020
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI
Objetivo: pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas do município de
Piancó-PB, atendendo o Repasse nº 885752/2019/CAIXA - SICONV.
Valor Global: R$ 263.635,21 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais
e vinte e um centavos).
Piancó-PB, 13 de janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
Inexigibilidade n° 00002/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
CNPJ sob o nº 26.805.761/0001-04.
OBJETO: Contratação dos Serviços de Assessoria Jurídica, destinados a Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Piancó-PB.
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais).
VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Piancó-PB, em 13 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DE CONTRATO
Tomada de Preços nº 0008/2021
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA-ME
Objeto: credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos que não constam
do rol da Farmácia Básica e por se tratarem de produtos para atendimento aos casos especiais
e de emergência, destinados à população carente deste município de Piancó-PB, para atender a
demanda de 2022.
Valor Global: R$ 965.000,00 (novecentos e sessenta e cinco mil reais).
Piancó-PB, 12 de janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico nº 00059/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ Nº
05.301.712/0001-64
Objeto Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para atender as necessidades de todas as secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.Valor global:
R$ 790.796,29 (setecentos e noventa mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos).
Piancó-PB, 12 de janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato de ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 00059/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de expedientes para atender as necessidades de todas as secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. Empresa
vencedora: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, cadastrada no CNPJ Nº
05.301.712/0001-64
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
Item

Produto

Modelo

0001

ABRAÇADEIRA EM NYLON
BRANCA, CONFECCIONADA
EM NYLON 6.6, MEDINDO 3,7
MM X 151 MM. FORÇA 3,6 KGF.
PACOTE
COM 100 UNIDADES.

ABRAÇADEIRA
NYLON 6.6 3,6K
PCT 100 UNDS

Marca/
Fabricante

PHENOM

ABRAÇADEIRA EM NYLON
BRANCA, CONFECCIONADA
EM NYLON 6.6, MEDINDO 4,8
MM X 283 MM. FORÇA 22,7
KGF. PACOTE
COM 100 UNIDADES.

ABRAÇADEIRA NYLON 6.6
22,7K PCT 100
UNDS

PHENOM

ADESIVO INSTANTÂNEO 20GR,
COM TECNOLOGIA HIDROFÓBICA. COLA: PORCELANA,
METAL, BORRACHA, COURO,
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO
SISTEMA ANTI ENTUPIMENTO.

ADESIVO
INSTANTÂNEO
20G

NEXBOND

0004

AGENDA
PERMANENTE.

AGENDA
PERMANENTE

0005

ALFINETE DE SEGURANÇA
C/100 UNIDADES.

ALFINETE DE
SEG - PCT 100
UNDS

0002

0003

0006

0007

0008

30 PC

Valor
Unitário

R$ 17,95

0009

APONTADOR PARA LÁPIS S/
DEPÓSITO

A P O N TA D O R
P/ LAPIS S/
DEPOSITO

MASTERPRINT

2.500 UN

R$ 0,20

500,00

0010

BALÕES LISOS CONFECCIONADO EM LÁTEX TAMANHO Nº
07, COM 20 CM DE DIÂMETRO
(INFLADO). LISO, FORMATO
DE PERA DIVERSAS CORES.

BALOES LATEX
N 07 DIVERSAS
CORES

SAO ROQUE

990 UN

R$ 7,45

7.375,50

0011

BOBINA PARA MÁQUINA DE
CALCULAR 57X30

BOBINA
MAQUINA CALCULAR 57X30

SILFER

0012

BORRACHA BICOLOR, PROJETADA PARA APAGAR LÁPIS
(LADO VERMELHO) E CANETA
(LADO AZUL), CONSISTÊNCIA
FIRME, POSSUI ANGULAÇÃO
TRIANGULAS NAS EXTREMIDADES PARA UM MANUSEIO
MAIS ASSERTIVO. LIVRE DE
LÁTEX, ATÓXICA.

BORRACHA
BICOLOR

MASTERPRINT

TILIBRA
JOCAR

ALFINETE P/
QUADROC/ 100
UNDS

JOCAR

ALMOFADA PARA CARIMBO
COM TAMPA PLÁSTICA Nº 03.
DIMENSÕES: MEDIDA 6,7 X
11,0 CM.

ALMOFADA
CARIMBO N3

MASTERPRINT

30 PC

400 UN

100 UN
200 CX

200 CX

550 UN

R$ 21,95

R$ 4,45

R$ 41,95
R$ 4,45

R$ 8,95

R$ 3,95

3.500 UN

0014

CADERNO 10 MATERIAS CAPA
DURA COM NO MÍNIMO

CADERNO
10 MAT CAPA
DURA

CADERSIL

1.960 UN

R$ 8,85

17.346,00

0015

CADERNO PEQUENO CAPA
DURA 1 MATÉRIA COM NO
MÍNIMO 96 FOLHAS.

CADERNO
CAPA DURA
96 FLS

STIF

900 UN

R$ 6,20

5.580,00

0016

CAIXA ARQUIVO MORTO
POLIONDAS CAIXA ARQUIVO
MORTO POLIONDA OFICIOTAMANHO 350X250X130 MM.
( CORES VERMELHA E AZUL)

CX ARQUIVO
MORTO
POLIONDAS
OFICIO

POLIBRAS

600 UN

R$ 6,85

4.110,00

0017

CALCULADORA DE MESA 12
DÍGITOS.

CALCULADORA DE MESA
12 DIG

MASTERPRINT

200 UN

0018

CANETA ESFEROGRÁFICA,
CORPO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADA PONTA
MÉDIA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR AZUL

C A N E TA E S FEROGRAFICA
TRANSP. AZUL

C O M PA C TOR

10.500
UN

0019

CANETA ESFEROGRÁFICA,
CORPO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADA PONTA
MÉDIA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR PRETO

C A N E TA E S FEROGRAFIC A T R A N S P.
PRETO

C O M PA C TOR

10.500
UN

CANETA ESFEROGRÁFICA,
CORPO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADA PONTA
MÉDIA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR VEMELHO

C A N E TA E S FEROGRAFICA
TRANSP. VERMELHO

C O M PA C TOR

0021

C A N E TA H I D R O G R Á F I C A ,
PONTA COM RESPIRADOR,
TAMPA VENTILADA E ANTIASFIXIANTE. CAIXA COM 12
CORES VIVAS.

C A N E TA H I DROGRAFICA
CX 12 CORES

C O M PA C TOR

1.900 CX

0022

CANETA MARCA TEXTO C/
PONTA
CHANFRADA CORES VARIADAS

CANETA MARCA
TEXTO - CORES VARIADAS

MASTERPRINT

2.990 UN

R$ 1,50

4.485,00

0023

CANETA RETROPROJETOR NA
COR AZUL.

C A N E TA R E TROPROJETOR - COR
AZUL

KEELP

650 UN

R$ 6,63

4.309,50

0024

CANETA RETROPROJETOR NA
COR PRETA.

C A N E TA R E TROPROJETOR - COR
PRETO

KEELP

650 UN

R$ 6,68

4.342,00

0025

CANETA RETROPROJETOR NA
COR VERMELHA.

C A N E TA R E TROPROJETOR - COR
VERMELHA

KEELP

CAPA P/ ENCADERNAÇÃO
PRETA A4.

CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4
- PRETA

NEXEL

0027

CAPA P/ ENCADERNAÇÃO
TRANSPARENTE A4.

CAPA P/ ENCADERNAÇÃO
A4 - TRANSPARENTE

0028

CARTOLINA COMUM, 150G,
MEDINDO 50X66 CM. CORES
VARIADAS

CARTOLINA
COMUM 150G
50X66CM CORES VARID

0029

CARTOLINA TIPO GUACHE,
MEDINDO 50X66 CM. CORES
VARIADAS.

CARTOLINA
G U A C H E
50X66CM CORES VARIADAS

BAHIA

0030

CD-R VIRGEM TIPO GRAVÁVEIS, CAPACIDADE 700MB,
DURAÇÃO DE 80 MIM.

CD-R GRAVAVEL 700MB

M U LT I L A SER

650 UN

R$ 1,80

1.170,00

0031

CLIPS AÇO NIQUELADO 0/0 (
CAIXA C/ 100 UNIDADES)

CLIP 0/0 CX 100
UNDS

ECCO

990 CX

R$ 2,55

2.524,50

0032

CLIPS AÇO NIQUELADO 2/0 (
CAIXA C/ 100 UNIDADES)

CLIP 2/0 CX 100
UNDS

ECCO

990 CX

R$ 2,55

2.524,50

0033

CLIPS AÇO NIQUELADO 3/0 (
CAIXA C/ 50 UNIDADES)

CLIP 3/0 CX 50
UNDS

ECCO

990 CX

R$ 2,55

2.524,50

0034

CLIPS AÇO NIQUELADO 6/0 (
CAIXA C/ 25 UNIDADES)

CLIP 6/0 CX 25
UNDS

ECCO

990 CX

R$ 2,55

2.524,50

0035

CLIPS AÇO NIQUELADO 8/0 (
CAIXA C/ 25 UNIDADES)

CLIP 8/0 CX 25
UNDS

ECCO

990 CX

R$ 2,55

2.524,50

0036

COLA BRANCA LAVAVÉL 90G C/
BICO APLICADOR

COLA BRANCA
90G

RADEX

2.900 UN

R$ 2,25

6.525,00

0037

COLA COLORIDA CORES VARIADAS ( CAIXA C/ 06 UNIDADES .

COLA COLORIDA CORES
VARIADAS - CX
6 UNDS

KOALA

450 CX

R$ 9,95

4.477,50

0038

COLA EM BASTÃO 10 GRAMAS.

COLA BASTAO
10G

MASTERPRINT

375 UN

R$ 1,30

487,50

0039

COLA LIQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, ATÓXICA, COMPOSTA
DE ACETADO DE POLIVINIA
(PVA), COM FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE 22 % E AGUA
COM 68 % A 70 %, LAVÁVEL
COM ACABAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL. BICO
CONTRA ENTUPIMENTO E
VAZAMENTOS. EMBALAGEM
DE 1 KG.

0020

0026

MASTERPRINT

250 UN

R$ 4,45

1.112,50

R$ 22,95

R$ 0,58

R$ 0,61

R$ 0,55

R$ 12,94

6.405,00

250 UN

R$ 7,95

1.987,50

0065

FITA ADESIVA DUPLA FACE
19X50.

FITA ADESIVA
D U P L A FA C E
19X50

ADELBRAS

250 UN

R$ 10,95

2.737,50

0066

FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 25
MILÍMETROS POR 50METROS.

FITA ADESIVA
TRANSP. 25X50

ADELBRAS

300 UN

R$ 6,45

1.935,00

0067

FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 50
MILÍMETROS POR 50METROS.

FITA ADESIVA
TRANSP. 50X50

ADELBRAS

300 UN

R$ 5,95

1.785,00

0068

FITA CREPE 19 MILÍMETROS
POR 50 METROS.

F I TA C R E P E
19X50

ADELBRAS

250 UN

R$ 4,95

1.237,50

0069

FITA CREPE 50 MILÍMETROS
POR 50 METROS.

F I TA C R E P E
50X50

ADELBRAS

250 UN

R$ 11,98

2.995,00

0070

FITA DE CETIM C/ 10 MTS Nº1

FITA DE CETIM
10M N1

EM FESTA

125 UN

R$ 2,95

368,75

0071

FITA PLÁSTICA DECORATIVA
15MM, LISA CONFECCIONADA
E POLIETILENO E PIGMENTOS.
ROLO CONTENDO 50 M X
15MM, CORES VARIADAS.

FITA PLASTICA
DECOR 15MM
15MMX50M CV

EM FESTA

350 UN

R$ 12,00

4.200,00

0072

FITA PLÁSTICA DECORATIVA
30MM, LISA CONFECCIONADA
E POLIETILENO E PIGMENTOS.
ROLO CONTENDO 50 M X
30MM, CORES VARIADAS.

FITA PLASTICA
DECOR 30MM
30MMX50M CV

EM FESTA

100 UN

R$ 18,00

1.800,00

0073

FITILHO PARA ENFEITES EM
GERAL, COMPOSTO PO POLIETILENO, POLIPROPILENO,
ANELINA, PLANAGEM. ROLO
CONTENDO 50 METROS. CORES VARIADAS

FITILHO P/ ENFEITES ROLO
50M CV

EM FESTA

100 UN

R$ 4,45

445,00

0074

FOLHA DE E.V.A 40X60 VARIAS
CORES.

F O L H A E VA
40X60 CV

IBEL

1.000 UN

R$ 1,55

1.550,00

0075

FOLHA DE E.V.A C/ GLITER
40X48 CORES VARIDAS.

FOLHA EVA C/
GLITTER 40X48
- CV

IBEL

1.000 UN

R$ 4,45

4.450,00

0076

FOLHA DE ISOPOR 10MM.

FOLHA DE ISOPOR 10MM

ISOFORT

65 UN

R$ 3,85

250,25

0077

FOLHA DE ISOPOR 20MM.

FOLHA DE ISOPOR 20MM

ISOFORT

65 UN

R$ 7,45

484,25

0078

FOLHA DE ISOPOR 50MM.

FOLHA DE ISOPOR 50MM

ISOFORT

65 UN

R$ 24,98

1.623,70

0079

GIZ ESCOLAR NÃO TOXICO,
COM PELÍCULAPLÁSTICA QUE
NÃO SUJA AS MAOS, NÃO SOLTA O PÓ, ANTIALÉRGICO, MAIS
RESISTENTE. EMBALAGEM
CONTENDO 12 UNIDADES DE
CORES DIFERENTES.

GIZ ESCOLAR
- PCT 12 UNDS
CV

DELTA

250 CX

R$ 4,50

1.125,00

0080

GIZ ESCOLAR NÃO TOXICO,
COM PELÍCULAPLÁSTICA QUE
NÃO SUJA AS MAOS, NÃO SOLTA O PÓ, ANTIALÉRGICO, MAIS
RESISTENTE. EMBALAGEM
CONTENDO 64 BASTÕES COM
COR VARIADAS.

GIZ ESCOLAR
- PCT 64 UNDS
CV

DELTA

250 CX

R$ 8,50

2.125,00

0081

GRAMPEADOR DE METAL P/
25 FOLHAS

GRAMPEADOR
DE METAL 25
FLS

MASTERPRINT

150 UN

R$ 22,00

3.300,00

0082

GRAMPEADOR DE METAL
P/100FLS

GRAMPEADOR
DE

MASTERPRINT

100 UN

R$ 85,00

8.500,00

24.586,00

METAL 100 FLS
GRAMPEADOR PROFISSIONAL
P/ GRAMPO 9/14

GRAMPEADOR
PROF 9/14

LEONORA

30 UN

R$ 140,00

4.200,00

0084

GRAMPO PARA GRAMPEADOR
26/6 (CAIXA C/
5.000 UNIDADES)

GRAMPO P/
GRAMPEADOR
26/6 - CX 5000
UNDS

C H A PA R RAU

1.450 CX

R$ 5,45

7.902,50

0085

GRAMPO PARA GRAMPEADOR
9/14 (CAIXA C/
5.000 UNIDADES)

GRAMPO P/
GRAMPEADOR
9/14 - CX 5000
UNDS

C H A PA R RAU

350 CX

R$ 25,95

9.082,50

0086

GRAMPO TRILHO METAL 80
MM C/50

GRAMPO TRIL H O M E TA L
80MM - PCT 50
UNDS

JOCAR

250 CX

R$ 12,95

3.237,50

0087

GRAMPO TRILHO PLÁSTICO
80 MM C/50

GRAMPO TRILHO PLASTICO
80MM - PCT 50
UND

DELLO

250 PC

R$ 18,50

4.625,00

0088

GRAMPO TRILHO PLÁSTICO
ESTENDEIDO C/50

GRAMPO TRIL H O P L A S T.
ESTEND - PCT
50 UND

DELLO

250 PC

R$ 29,20

7.300,00

0089

KIT DE PINTURA FACIAL CREMOSA INFANTIL IDEAL PARA
FESTAS TEMÁTICAS. FANTASIASE MAQUIAGEM ARTÍSTICA
EM GERAL, COMPOSTA POR
MAGNESIUM SILICATE, CITRIC
ACID, PARFUM, GLYCERIN,
AQUI. EMBALAGEM COM 5
POTES COM 4 GRAMAS CADA,
MEDINDO 7 CM DE ALTURA
POR 3 CM DE DIÂMETRO.

KIT PINTURA
FACIAL INFANTIL

COLORMAKE

250 UN

R$ 31,95

7.987,50

0090

LÁPIS DE COR EM MADEIRA
CORES VIVAS CX C/12 CORES
.LÁPIS GRANDE

LAPIS DE COR
MADEIRA C/ 12
GDE

MASTERPRINT

1.875 CX

R$ 3,95

7.406,25

0091

LÁPIS GRAFITE Nº 02 SEXTAVADO EM MADEIRA

LAPIS GRAFITE
N2SEXTAVADO

MASTERPRINT

12.500
UN

R$ 0,15

1.875,00

0092

LÁPIS HIDRACOR C/12 CORES VIVAS COM TAMPA ANTI-ASFIXIANTE

LAPIS HIDROCOR CX 12
UNDS

MASTERPRINT

900 CX

R$ 7,40

6.660,00

0093

LIGA ELÁSTICA AMARELA (
PACOTE C/ 100 GRAMAS)

LIGA ELASTICA
AMARELA 100G

MERCUR

150 UN

R$ 5,45

817,50

0094

LIGA ELÁSTICA AMARELA (
PACOTE C/ 500 GRAMAS)

LIGA ELASTICA
AMARELA 500G

MERCUR

100 UN

R$ 3,45

345,00

0095

LIVRO ATA CAPA DURA NA COR
PRETA C/ 100 FOLHAS.

LIVRO ATA 100
F L S - C A PA
DURA

SAO DOMINGOS

275 UN

R$ 13,90

3.822,50

0096

LIVRO ATA CAPA DURA NA COR
PRETA C/ 200 FOLHAS.

LIVRO ATA 200
F L S - C A PA
DURA

SAO DOMINGOS

250 UN

R$ 16,35

4.087,50

0097

LIVRO ATA CAPA DURA NA COR
PRETA C/ 50 FOLHAS.

LIVRO ATA 50
F L S - C A PA
DURA

SAO DOMINGOS

200 UN

R$ 11,95

2.390,00

0098

LIVRO DE PROTOCOLO E
CORRESPONDÊNCIA CAPA
DURA C/ 100 FOLHAS.

LIVRO PROTOCOLO CAPA
DURA 100 FLS

SAO DOMINGOS

140 UN

R$ 12,85

1.799,00

0099

MARCADOR ATÔMICO PARA
QUADRO BRANCO COM PONTA DE FELTRO ESCRITAMACIA
NA COR AZUL

MARCADOR
P/ QUADRO
BRANCO -AZUL

MASTERPRINT

990 UN

R$ 1,85

1.831,50

0100

MARCADOR ATÔMICO PARA
QUADRO BRANCO COM PONTA DE FELTRO ESCRITAMACIA
NA COR PRETO

MARCADOR
P/ QUADRO
BRANCO PRETO

MASTERPRINT

990 UN

R$ 1,85

1.831,50

0101

MARCADOR ATÔMICO PARA
QUADRO BRANCO COM PONTA DE FELTRO ESCRITAMACIA
NA COR VERMELHO

MARCADOR
P/ QUADRO
BRANCO -VERMELHO

MASTERPRINT

990 UN

R$ 1,85

1.831,50

0102

M A R C A D O R
PERMANENTE(ATÔMICO) COR
AZUL COM PONTA DE FELTRO
E ESCRITA MACIA.

MARCADOR
PERMANENTE
- AZUL

MASTERPRINT

990 UN

R$ 2,15

2.128,50

0103

M A R C A D O R
P E R M A N E N T E ( AT Ô M I C O )
COR PRETO COM PONTA DE
FELTRO .

MARCADOR
PERMANENTE
- PRETO

MASTERPRINT

990 UN

R$ 2,15

2.128,50

0104

M A R C A D O R
P E R M A N E N T E ( AT Ô M I C O )
COR VERDE COM PONTA DE
FELTRO .

MARCADOR
PERMANENTE
- VERDE

MASTERPRINT

990 UN

R$ 2,15

2.128,50

0105

M A R C A D O R
PERMANENTE(ATÔMICO) COR
VERMELHO COM PONTA DE
FELTRO .

MARCADOR
PERMANENTE
- VERMELHO

MASTERPRINT

990 UN

R$ 2,40

2.376,00

0106

MASSA DE MODELAR COLORIDA CORES VARIADAS ( CAIXA
C/ 12 UNIDADES)

MASSA DE MODELAR COLOR
- CX 12 UNDS

KOALA

375 CX

R$ 3,95

1.481,25

0107

PAPEL 40 KILOS FOLHA GRANDE NA COR BRANCA, RESMA
COM 250 FOLHAS.

PA P E L 4 0 K G
FOLHA GRANDE - RESMA
250 FLS

SUZANO

45 PC

R$ 290,00

13.050,00

0108

PAPEL AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MEDINDO 45CM .

PA P E L A U TOADESIVO
TRANSP. 45CM

NEXEL

1.000 M

R$ 4,45

4.450,00

0109

PAPEL CARBONO AZUL UMA
FACE.

PAPEL CARBONO AZUL

RADEX

350 UN

R$ 0,49

171,50

0110

PAPEL CARBONO PRETO UMA
FACE.

PAPEL CARBONO PRETO

RADEX

350 UN

R$ 0,37

129,50

0111

PAPEL FOTOGRÁFICO A4 C/
50 FLS

PAPEL FOTOGRAFICO A4 PCT 50FLS

MASTERPRINT

150 PC

R$ 21,95

3.292,50

0112

PAPEL LINHA NAS CORES
BRANCA E CREME (
CAIXA C/ 50 FOLHAS)

PAPEL LINHA CX 50
FLS

MASTERPRINT

125 PC

R$ 19,65

2.456,25

0113

PAPEL OOF PAPER CASCA DE
OVO PALHA 180 G 50 FLS

PAPEL CASCA
DE OVO 180G PCT 50 FLS

MASTERPRINT

175 PC

R$ 18,95

3.316,25

0114

PA P E L T I P O O F I C I O A 4 210X297MM. RESMA

PAPEL A4 RESMA210X297MM

REPORT/
SUZANO

18.750
RM

R$ 14,95

280.312,50

DELLO

875 UN

R$ 5,45

4.768,75

0083

NEXEL

BAHIA

RADEX

650 UN

1.875 UN

1.875 UN

1.875 UN

1.875 UN

190 UN

R$ 6,65

R$ 0,63

R$ 0,63

R$ 0,77

R$ 1,90

R$ 17,95

4.322,50

1.181,25

1.181,25

1.443,75

3.562,50

3.410,50

COLA QUENTE BASTÃO FINA.

BASTÃO COLA
QUENTE FINA

NEXEL

0042

COLA QUENTE BASTÃO
GROSSA.

BASTAO COLA
Q U E N T E
GROSSA

NEXEL

0043

COLE E ANOTE AUTO ADESIVOS 76MMX76MM C/ 100FLS
CORES DIVERSAR

COLE E ANOTE ADESIVOS
- PCT 100 FLS
CORE

MASTERPRINT

0044

COLE E ANOTE AUTO ADESIVOS COLORIDO0,38MMX51MM
C/ 100FLS

COLE E ANOTE ADESIVOS
- PCT 100 FLS
CORE

MASTERPRINT

450 PC

R$ 6,95

3.127,50

0045

CORRETIVO FITA 6MX5MM

CORRETIVO
FITA

MASTERPRINT

650 UN

R$ 0,40

260,00

0046

CORRETIVO LIQUIDO A BASE
DE AGUA 18ML

CORRETIVO
LIQUIDO 18ML

RADEX

1.150 UN

R$ 1,95

2.242,50

0047

DVD-R, VIRGEM TIPO GRAVÁVEIS, CAPACIDADE 4.7GB, DURAÇÃO 120 MUN,VELOCIDADE
DE GRAVAÇÃO DE 8X.

DVD-R GRAVAVEL 4.7GB 8X

0048

ENVELOPE BRANCO 360 X
260MM 80G/M² .

ENVELOPE
B R A N C O
360X260MM
80G

SCRITY

4.099 UN

R$ 0,42

1.721,58

0049

ENVELOPE KRAFT NATURAL
20X28 CM

ENVELOPE
KRAFT 20X28
CM

SCRITY

4.099 UN

R$ 0,18

737,82

0050

ENVELOPE KRAFT NATURAL
26X36 CM

ENVELOPE
KRAFT 26X36
CM

SCRITY

4.099 UN

R$ 0,41

1.680,59

0051

ENVELOPE SACO KRAF NATURAL MEDINDO 229MMX324MM,
IDEAL PARA ARMAZENAR
DOCUMENTOS EM GERAL,
CONFECCIONADO EM PAPEL
DE ALTA QUALIDADE, COM
COLAGEM E ESQUADRO PERFEITOS.

E N V E L O PE KRAFT
229X324MM

0041

ADELBRAS

5.775,00

RADEX

0040

FITA ADESIVA
D U P L A FA C E
18X30

4.590,00

6.090,00

M U LT I L A SER

SCRITY

250 UN

400 UN
400 UN

450 PC

1.450 UN

4.099 UN

R$ 5,94

R$ 0,67
R$ 1,91

R$ 6,65

R$ 1,95

R$ 0,20

27

FITA ADESIVA DUPLA FACE
18X30.

735,00

COLA EVA/ISOPOR 90G

1.485,00

268,00
764,00

2.992,50

2.827,50

819,80

ENVELOPE SACO OF SET
BRANCO MEDINDO
340MMX240MM, IDEAL PARA
ARMAZENAR DOCUMENTOS
EM GERAL, CONFECCIONADO
EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE, COM COLAGEM E ESQUADRO PERFEITOS.

ENVELOPE
OFSET
340X240MM

ESTANTE DE MESA EM ACRÍLICO C/ DUAS BANDEJAS.

ESTANTE DE
MESA ACRILICO C/ 2 BANDEJAS

DELLO

ESTANTE DE MESA EM ACRÍLICO C/ TRÊS BANDEJAS.

ESTANTE DE
MESA ACRILICO C/ 3 BANDEJAS

DELLO

0055

ESTILETE AJUSTÁVEL LAMINA
FINA C/ CABO PLÁSTICO

ESTILETE
A J U S TAV E L
LAMINA FINA

MASTERPRINT

850 UN

R$ 0,95

807,50

0115

PASTA 30MM COM ABA E ELÁSTICO .

PASTA 30MM
C/ ABA E ELASTICO

0056

ESTILETE AJUSTÁVEL LAMINA
LARGA C/ CABO PLÁSTICO

ESTILETE
A J U S TAV E L
LAMINA LARGA

MASTERPRINT

850 UN

R$ 1,65

1.402,50

0116

PASTA 40MM COM ABA E ELÁSTICO .

PASTA 40MM
C/ ABA E ELASTICO

DELLO

875 UN

R$ 6,95

6.081,25

0057

E T I Q U E TA 6 D I V I S Õ E S
101,6X84,7 MM C/ 100 FLS

E T I Q U E TA 6
DIV
101,6X84,7MM
- 100 FLS

COLACRIL

45 CX

R$ 74,90

3.370,50

0117

PASTA 55MM COM ABA E ELÁSTICO .

PASTA 55MM
C/ ABA E ELASTICO

DELLO

875 UN

R$ 11,00

9.625,00

PASTA AZ LOMBO FINO

PASTA AZ LOMBO FINO

FRAMA

750 UN

R$ 12,50

9.375,00

0058

ETIQUETA
ADESIVA 1 DV
210X297 MMPC 100

0118

E T I Q U E TA A D E S I VA 1 D V
210X297 MM 100 FLS.

COLACRIL

0119

PASTA AZ LOMBO LARGO

PASTA AZ LOMBO LARGO

FRAMA

750 UN

R$ 12,45

9.337,50

0120

PASTA FINA COM ABA E ELÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4

PASTA FINA C/
ABA E ELAST.
TRANSP. A4

DELLO

750 UN

R$ 3,49

2.617,50

0121

PASTA PAPELÃO COM ABAS E
ELÁSTICO

PASTA PAPELAO C/ ABAS E
ELASTICO

DELLO

1.099 UN

R$ 1,45

1.593,55

PASTA PAPELÃO COM TRILHO.

PASTA PAPELAO C/ TRILHO

DELLO

990 UN

R$ 1,65

1.633,50

0123

PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TRILHO.

PASTA PLASTICA TRANSP. C/
TRILHO

DELLO

1.500 UN

R$ 2,75

4.125,00

0124

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA.

PA S TA S U S PENSA MARMORIZADA

DELLO

990 UN

R$ 2,45

2.425,50

0052

0053

SCRITY

4.099 UN

45 UN

45 UN

45 CX

R$ 0,30

R$ 59,00

R$ 79,00

R$ 90,00

1.229,70

2.655,00

3.555,00

4.050,00

0059

ETIQUETA AUTO-ADESIVA
216X279 MM C/100 FLS.

ETIQUETA
A D E S I V A
216X279 MM PCT 100 FL

COLACRIL

45 CX

R$ 90,00

4.050,00

0060

EXTRATOR DE GRAMPOS
ESPATULA

EXTRATOR DE
GRAMPO ESP.

MASTERPRINT

375 UN

R$ 1,95

731,25

FITA ADESIVA 12X10 TIPO
DUREX

FITA ADESIVA
12X10 DUREX

EUROCEL

330 UN

0062

FITA ADESIVA 12X10 COLORIDA TIPO DUREX

FITA ADESIVA
12X10 COLOR
DUREX

EUROCEL

330 UN

R$ 0,82

270,60

0063

FITA ADESIVA 12X30 TIPO
DUREX

FITA ADESIVA
12X30 DUREX

EUROCEL

330 UN

R$ 2,32

765,60

0061
A PA G A D O R
Q U A D R O
BRANCO C/ SUPORTE 2 PINC

COLA BRANCA
1KG

10.500
UN

R$ 0,21

COLA PARA EVA OU ISOPOR,
COM BICO APLICADOR ECONÔMICO, SOLÚVEL EM ÁLCOOL E SECAGEM RÁPIDA.
EMBALAGEMCOM 90 GRAMAS

1.790,00

2.172,50

1.960,00

MASTERPRINT

4.195,00
890,00

R$ 0,56

A UNIÃO

0064

1.260,00

BORRACHA
PONTEIRA

658,50

1.780,00

3.500 UN

R$ 1,80

BORRACHA PONTEIRA PARA
LÁPIS GRAFITE.

Valor
Total

538,50

700 UN

0013

0054

ALFINETE P/ QUADRO DE
AVISO C/ 100 UNIDADES (PERCEVEJO)

APAGADOR PARA QUADRO
BRANCO, CONFECCIONADO
EM PLÁSTICO RESISTENTE,
POSSUI SUPORTE PARA 2
PINCEIS PARA QUADRO BRANCO. MEDIDAS:COMPRIMENTO
145 MM X LARGURA 55 MM X
ALTURA 43 MM

Qtde

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 14 de janeiro de 2022

R$ 0,82

270,60

0122

28 A UNIÃO

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 14 de janeiro de 2022

º
0125

PASTA SUSPENSA PLÁTICA

PA S TA S U S PENSA PLASTICA

DELLO

990 UN

R$ 2,45

2.425,50

0126

PEGADOR DE PAPEL 25 MM.

PEGADOR DE
PAPEL 25MM

CARBRINK

300 UN

R$ 0,45

135,00

0127

PEGADOR DE PAPEL 32 MM.

PEGADOR DE
PAPEL 32MM

CARBRINK

300 UN

R$ 1,45

435,00

PEGADOR DE PAPEL 41 MM.

PEGADOR DE
PAPEL 41MM

CARBRINK

300 UN

R$ 1,95

585,00

0129

PERCEVEJO COLORIDO CX C/
50 UNIDADES.

PERCEVEJO
COLORIDO CX 50 UNDS

JOCAR

300 UN

R$ 6,45

1.935,00

0130

PERFURADOR METAL PARA
PAPEL PEQUENO CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS.

PERFURADOR
METAL P/ PAPEL 20FLS

MASTERPRINT

290 UN

R$ 18,95

5.495,50

0131

PERFURADOR METAL PARA
PAPEL MÉDIO CAPACIDADE
PARA 40 FOLHAS.

PERFURADOR
METAL P/ PAPEL 40 FLS

MASTERPRINT

240 UN

R$ 49,00

11.760,00

0132

PINCEL CHATO CABO LONGO Nº 14

PINCEL CHATO
CABO LONGO
N14

LEONORA

625 UN

R$ 2,35

1.468,75

0133

PINCEL CHATO CABO LONGO Nº 2

PINCEL CHATO
CABO LONGO
N2

LEONORA

625 UN

R$ 1,75

1.093,75

0134

PINCEL CHATO Nº6

PINCEL
CHATO N6

LEONORA

625 UN

R$ 2,15

1.343,75

0135

PISTOLA COLA QUENTE TB
FINA.

PISTOLA COLA
QUENTE FINA

LEONORA

100 UN

R$ 24,00

2.400,00

0136

PISTOLA COLA QUENTE TB
GROSSA.

PISTOLA DE
COLA QUENTE
GROSSA

LEONORA

100 UN

R$ 29,00

2.900,00

0137

PORTA CANETAS, CLIPS E
LEMBRETE (TRIPLO)

PORTA CANETAS, CLIPS E
LEMB - TRIPLO

DELLO

125 UN

R$ 18,00

2.250,00

0138

PORTA DOCUMENTOS ALVARÁ
A4 220X300 MM.

PORTA DOCS.
A LVA R Á A 4
220X300MM

DELLO

275 UN

R$ 7,95

2.186,25

0139

PRANCHETA EM ACRILICO
OFICIO C/ PEGADOR PLÁSTICO

P R A N C H E TA
ACRILICO OFICIO C/ PEGADOR

DELLO

350 UN

R$ 14,00

4.900,00

0140

PRANCHETA EM ACRILICO
PEQUENA C/ PEGADOR PLÁSTICO

P R A N C H E TA
ACRILICO PEQUENA C/ PEGADOR

DELLO

190 UN

R$ 11,95

2.270,50

0141

PRANCHETA EM DURATEX
OFICIO C/PEGADOR EM ZINCO

P R A N C H E TA
DURATEX OFICIO C/ PEGADOR

DELLO

350 UN

R$ 10,00

3.500,00

0142

QUADRO BRANCO 1,20X0,90
MB / MADEIRA ARTE LOUSA
(DIVERSOS TAMANHOS)

Q U A D R O
B R A N C O
1,20X0,90 - MADEIRA DT

CORTEARTE

75 UN

R$ 140,00

10.500,00

0143

QUADRO BRANCO 1,50X1,20
MB / MADEIRA ARTE LOUSA
(DIVERSOS TAMANHOS)

Q U A D R O
B R A N C O
1,50X1,20 - MADEIRA DT

CORTEARTE

50 UN

R$ 140,00

7.000,00

0144

RÉGUA TRANSPARENTE DE 30
CENTÍMETRO.

REGUA 30CM
TRANSPARENTE

DELLO

990 UN

R$ 0,95

940,50

0145

SUPORTE PARA FITA ADESIVA
GRANDE

S U P O RT E P /
FITA ADESIVA
GRANDE

CARBRINK

55 UN

R$ 17,95

987,25

0146

TECIDO TNT, TECIDO NÃO
TECIDO,100%
POLIPROPILENO MEDINDO
140 CM DE LARGURA, COM
GRAMATURA APROXIMADA
DE 45G/M, CORES VARIADAS.

TECIDO TNT
140CM
45G CV

SANTA FE

1.000 M
R$ 2,50

2.500,00

0147

TELA PARA PINTURA MEDINDO 40CMX30CM, COMPATÍVEL COM TINTA ÓLEO,
ACRILICA,GUACHE,TECIDO E
AQUARELA. FABRICADA EM
MADEIRA PINUS,TRATADA E
SECA EM ESTUFA, COBERTA
COM TECIDO 100% ALGODÃO
COM APLICAÇÃO DE RESINA
ACRÍLICA DE ALTA QUALIDADE, TEXTURA UNIFORME PROCESSADA MECANICAMENTE
COM FICO ACABAMENTO,
GRAMPEADO NO VERSO.

TELA P/ PINTURA 40X30CM

SOUZA

125 UN
R$ 9,85

1.231,25

0148

TESOURA SEM PONTA CABO
PLÁSTICO MEDIA C/ 17 CENTÍMETROS INOX.

TESOURA S/
PONTA 17CM
INOX

MASTERPRINT

990 UN
R$ 6,95

6.880,50

0149

TESOURA SEM PONTA CABO
PLÁSTICO MEDIA C/ 20 CENTÍMETROS INOX.

TESOURA S/
PONTA 20CM
INOX

MASTERPRINT

990 UN
R$ 7,95

7.870,50

0150

TINTA GUACHE C/ 06 CORES

TINTA GUACHE
6 CORES

KOALA

375 UN
R$ 3,89

1.458,75

0151

TINTA PARA REATIVAR CARIMBOS AUTO- ENTINTADOS, NA
COR AZUL. FRASCO COM40ML

TINTA CARIMBO AZUL 40ML

RADEX

200 UN
R$ 3,95

790,00

0152

TINTA PARA REATIVAR CARIMBOS AUTO- ENTINTADOS,
NA COR VERMELHO. FRASCO
COM 40ML

TINTA CARIMBO VERMELHO
40ML

RADEX

200 UN

R$ 4,00

800,00

0153

TINTA PVA P/ ARTESANATO 31
ML CORES VARIADO

T I N TA P VA
ARTESANATO
31ML CV

ACRILEX

200 UN

R$ 4,45

890,00

0154

UMECEDOR DE DEDOS EM
GEL.

UMEDECEDOR
DE DEDOS EM
GEL

CARBRINK

45 UN

R$ 3,95

177,75

0155

PERFURADOR 200 FOLHAS

PERFURADOR
200 FLS

CIS

5 UN

R$ 849,00

4.245,00

0156

LIVRO DE REGISTRO DE
ENTORPECENTE E PSICOTRÓPICO

LIVRO DE REGISTRO DE ENTORP. E PSICO

EMPORIO
SANTA TEREZINHA

50 UN

R$ 70,00

3.500,00

TESOURA GRANDE COM
PONTA

TESOURA
GRANDE
C/ PONTA

MASTERPRINT

1.000 UN

R$ 7,95

7.950,00

0128

0157

TOTAL
DO VENCEDOR

R$ 790.796,29

Piancó-PB, 12 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira
Prefeito
Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: Dispensa Nº 00001/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: ANTONIO MARCOS PADRE BADU – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n°
23.937.523/0001-64.
OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição de Pneus destinados a atender as necessidades das secretarias de Saúde e Infraestrutura do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 35.620,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e vinte reais).
Piancó- PB, em 13 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 26 de janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO DE LIVROS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com.
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/.
Queimadas - PB, 13 de janeiro de 2022
JURANDIR DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2022, para o dia 20 de
Janeiro de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Barbosa da Silva,
120 - Centro - Queimadas - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no referido endereço. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com.
Queimadas - PB, 13 de Janeiro de 2022
JURANDIR DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 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, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
para: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A
MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA
E PRONTO ATENDIMENTO. 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. Referência: horário de
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083)
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR;
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Remígio - PB, 13 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
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 26 de
Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES 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, 13 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL N.°00060/2021
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de combustíveis diversos, destinados ao abastecimento
da frota de veículos locados e pertencentes a esta Prefeitura. EMPRESA QUE INGRESSOU COM
RECURSO – LBS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 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, na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB,
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com.
Rio Tinto - PB, 13 de janeiro de 2022
Josenildo Silva de Oliveira
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 13 de janeiro de 2022.
O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO
DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR 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 AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam
como proponentes vencedores:
- 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
Publique-se e cumpra-se.
SILDO ALVES DE MORAIS
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, torna público o resultado da abertura de propostas, referente a Concorrência Pública, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, MUNICÍPIO
DE SANTA RITA, PB.
- KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Valor: R$ 4.242.162,38 (quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e dois
reais e trinta e oito centavos).
- RESOLVE CONST. E EIRELI SERV. ELÉTRICOS -ME
Valor: R$ 3.924.587,12 (três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e
sete reais e doze centavos).
Proposta vencedora do certame:
RESOLVE CONST. E EIRELI SERV. ELÉTRICOS -ME, com o valor de R$ 3.924.587,12 (três
milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e doze centavos).
Santa Rita - PB, 13 de janeiro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
213/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS
DE COSTURA LTDA - CNPJ: 41.300.867/0001-40 - Valor R$ 877.110,00. - LETICIA CAMOLESI
BAGAO SILVA - CNPJ: 12.807.382/0001-49 - Valor R$ 60.300,00. Publique-se e cumpra-se.
Santa Rita - PB, 04 de janeiro de 2022.
CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição
de gêneros alimentícios para atender a demanda de Merenda Escolar da Secretaria de Educação
da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: dia 27 de Janeiro
de 2022 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os
interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.
br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.
São José de Piranhas - PB, 13 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR
OBRA DO ATERRO SANITÁRIO, ASSESSORAR A AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DO
ATERRO SANITÁRIO, FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA
DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, ESTADO DA PARAÍBA.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00013/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT
Nº 03501/2021 - Oliveira & Mayer Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda - 1º Aditivo - prorroga
o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 29.12.21
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURÍSTICOS
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE (CR1063906-40 MTUR). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2021. ADITAMENTO:
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de São João do Tigre e: CT Nº 07101/2021 - E L F Teixeira Construcoes e Servicos Eireli - 1º Aditivo
- prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 27.12.21
prefeitura municipal de sertaozinho
Revoçaão de aviso
PREGAO ELETRONICO N 22/2021
Objetivo: Aquisição parcelada de materiais elétricos e de iluminação, destinados a atender as
necessidades das secretarias municipais.
Torna-se público que,
REVOGA-SE O PREGAO ELETRONICO acima mencionado. JUSTIFICATIVA: o remanescente
ao ser convocado para assinar contrato dentro do prazo determinado não compareceu, por isso,
entendido como recusa em assinar contrato. Por motivo do tempo não ser mais viável para convocar
outro remanescente o ato revogatório é pertinente.
Telefone: no site
Email: no site
SERTAOZINHO-PB, 13 de 01 de 2022.
JOSE DE SOUSA MACHADO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais de
Limpeza, Conservação, Higienização e descartáveis diversos. Abertura da sessão pública: 09:00
horas do dia 28 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://
sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/.
Sertãozinho - PB, 13 de Janeiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica e ao SAMU, durante o exercício de 2022. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com
Solânea - PB, 13 de Janeiro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MAQUINA
AGRICOLA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº
113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.
Tacima - PB, 13 de Janeiro de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA
Pregoeira Oficial

INTIMAÇÃO
A Presidente da Comissão Sindicante, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por
meio da Portaria nº 979 de 23 de dezembro de 2021, publicada no D.O.E de 23 de dezembro de
2021, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a) Arthur Raniere Dantas Medeiros, representante da DUBAI Construções e
Incorporações, para comparecer perante esta Comissão no dia 24 de janeiro de 2022, às 15:00h,
com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de TESTEMUNHA
em sede do Processo nº SEE-PRC-2021/18130, o qual tem por objetivo apurar em Processo de
Sindicância, os fatos constantes no Processo SEE-PRC-2021/18130.
Por fim, o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, será encaminhado via
e-mail para vistas. Caso a parte não possua endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada
nesta CPI/SEECT de segunda à sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:30h às 16:30h.
João Pessoa, 13 de janeiro de 2022
Bel. Allef dos Santos Morais
PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA

Publicidade
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2021
PROCESSO Nº 19.000.025019.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
EXCEPCIONAIS, destinado à Secretaria de Estado da Saúde - SES , conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 27/01/2022 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: gelic03@centraldecompras.pb.gov.
br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe,
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00047-0
João Pessoa, 13 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2021
PROCESSO Nº 19.000.028311.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE
EXTINTOR, destinados à FUNDAC, SEDH, CPAM, CSCA, HMDJMP E HGM, conforme edital e
anexos.
DATA E HORÁRIO: 27/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 902342021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, 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, da Lei nº 14.217,
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada
da licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.
br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe,
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-02403-9
João Pessoa, 13 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2021
PROCESSO Nº 19.000.033320.2019
OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO,
destinado à Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia - SEECT, conforme
edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 27/01/2022 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: gelic06@centraldecompras.pb.gov.
br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe,
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-00048-8
João Pessoa, 13 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2021
PROCESSO Nº 19.000.016649.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES,
destinado aos órgãos: SEAD, SEDH, HEMOCENTRO, HPMGER, SEPLAG, SUDEMA, SUPLAN,
SEG, FDRH e SECULT, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 27/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações,
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do
Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.
br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe,
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-02526-9
João Pessoa, 13 de janeiro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SESCON/PB – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado da Paraíba, com sede na Av João Machado, nº
849, Sala 401, Centro, João Pessoa-PB, CEP 58013-522, convoca toda a categoria
representada pelo Sescon/PB, para:
Assembléia Geral Extraordinária para fins de:
1. Negociação das Convenções Coletivas dos contabilistas e funcionários dos escritórios de
contabilidade – data base 01/01/2022
2. Proposta de adequação da Anuidade Associativa para 2022
Local: Auditório da RC Assessoria Contábil - Av. Almirante Barroso, 1020, Centro - João
Pessoa/PB.
Data: 24 de janeiro de 2022
Horário: 16:30h em 1ª convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados
17:30h em 2ª convocação, com a presença de pelo menos 1/3 dos associados
18:30h em 3ª convocação, com quem estiver presente.
Moisés Alves Barrêto Neto
Presidente

O Hospital Nossa Senhora das Neves portador do CNPJ 01.817.749/0001-99, comunica a
renovação da Licença de Instalação juntamente com a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), contendo as atividades:
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para
atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto
tomografia
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames
análogos
86.40-2-10 - Serviços de quimioterapia
86.40-2-11 - Serviços de radioterapia
86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia
86.40-2-13 - Serviços de litotripcia
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
João Pessoa, 11 de janeiro de 2022
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alcantil - PB
Rua Maria Eulina Barbosa, 01 – Centro – Centro - PB
CNPJ: 05.039.252/0001-48
ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Alcantil no dia 13 de março de 2022, no período das
08:00h às 14:00h, na Rua Maria Eulina Barbosa, 01 – Centro – Alcantil - PB, para composição
da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto
ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do
Estado da Paraíba - FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da
Entidade, no horário 08:00 as 12:00h e de 14:00 as 16:00h, no período de 15 (QUINZE) dias,
a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na
Sede do Sindicato, no Cartório de registro Civil, na sede dos Correios e na Delegacia de Polícia.
Alcantil - PB, 14 de janeiro de 2022.
Márcio Luís de Oliveira Silva
Presidente
COMUNICADO DE CESSÃO DE CRÉDITOS ORIUNDO
DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO
E OUTRAS AVENÇAS CELEBRADOS EM 01/12/2017 e 14/11/2018
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PASCHOALOTTO SERVIÇOS
FINANCEIROS S/A, com sede na ci¬dade de Bauru, SP., na rua Professor Durval Guedes de
Azevedo, 2-144, Jardim Infante Dom Henrique, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.500.934/0001-06,
firmou os Instrumentos Particulares de Cessão de Créditos sem Coobrigação e Outras Avenças
com a SORO¬CRED CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em 01/12/2017
e 14/11/2018 A Sorocred, na qualidade de cedente cedeu todos e quaisquer direitos oriundos
dos Contratos, inclusive, mas sem limitação, direito ao recebimento de todo e qualquer valor
devidos no âmbito dos Contrato e direito de garantias, em caráter irrevogável e irretratável,
à Paschoalotto. Diante disse, informamos que, a partir da data da presente notificação todas
e quaisquer instruções de pagamento relacionadas aos Contratos serão realizadas, única e
exclusivamente, pela Paschoalotto ou por prepostos agindo em nome da Paschoalotto. A presente instru¬ção é conferida em caráter irrevogável e irretratável não podendo, sob nenhuma
forma, ser aditada, alterada ou, de qualquer forma modificada, sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, da Paschoalotto. Nos termos do Art. 308 do Código Civil, ressal¬tamos
que eventuais pagamentos realizados em desacordo como aqui estabelecido serão ineficazes
para todos os fins de Direito.
ERRATA
O Armazém Paraíba informa, que no tabloide PROMOÇÃO DE VERÃO 2 válido de 14 a
23/01/2022, A IMAGEM E REFERÊNCIA DA MESA DE JANTAR FORMATO ESTÁ ERRADO, o
correto é MESA DE JANTAR C/4 CADEIRAS FORMATO.
A EMPRESA, CENÁCULO INCORPORAÇÕES LTDA, CPF: 32.440.115/0001-93, VEM POR MEIO
DESTA TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 117/2020 DO EMPREENDMENTO LOCALIZADO NA RUA OLIVIO PINTO, S/N, QD. 77; LT. 0267, JARDIM OCEANIA, NESTA CAPITAL.

