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Doses chegaram ontem à PB e CG já começa a aplicá-las no público entre cinco e 11 anos na tarde deste sábado; em JP, vacinação tem início amanhã. Página 5

Imunização de crianças contra Covid começa hoje

Na Paraíba, 125 mil 
empresas ficam fora 
do Refis do Simples
De acordo com o Sebrae-PB, grande parte dos micro e pequenos empresários do estado não 
estão inscritos na dívida ativa da União e, por isso, não têm acesso ao benefício. Página 3

 

Congelamento de ICMS sobre 
combustíveis será encerrado
Para  coordenador do Fórum Nacional de Governadores, 
gesto não foi valorizado: “A resposta foi aumento e 
mais aumento nos preços dos combustíveis”. Página 15

Colunas

O desconhecido olhou rapidamente para o casal e 
arregaçou a manga do casaco para ver a hora, ao mesmo 
tempo em que remexia algo em sua mochila, como que 

querendo esconder alguma coisa.  Página 11
Thomas Bruno Oliveira

Grandes secas, inundações, degelo, 
aquecimento global ou eventos como ciclones e 

furacões ocorrem, em grande parte, como resposta 
da natureza às agressões antrópicas.  Página 2
Editorial

Fenômeno raro Após 40 anos, volta a chover granizo 
no Sertão do estado, assim como no Agreste e Cariri. Página 6

Foto: Reprodução/Redes sociais

Economia

Luto nas letras Paraibanos lamentam a morte do 
poeta Thiago de Mello, de ‘Os Estatutos do Homem’. Página 12

Foto: André Argolo/Divulgação

Peça baseada em obra de Pedro 
Américo vence prêmio nacional
Dramaturgo Tarcísio Pereira fala sobre ‘Pedro Boi’, 
espetáculo cujo enredo foi inspirado na famosa obra do 
artista paraibano, ‘Independência ou Morte’. Página 9

Paraíba

Marco legal da minigeração 
de energia reduzirá custos

Em 30 anos, Brasil terá quase 
30% da população de idosos

Especialista afirma que legislação irá permitir diversos 
ganhos, como economia para quem produz a energia 
que consome e também para o meio ambiente. Página 17

Em poucos anos, nos países desenvolvidos, deixará 
de ser surpresa encontrar pessoas perto de 100 anos 
de idade, ativas e independentes. Página 20

Foto:  Divulgação/Governo de SP

Evento simbólico Indígena de oito anos é a primeira criança a 
receber dose de vacina infantil contra Covid-19 em São Paulo. Página 15

NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

467.443

22.925.864

317.166.137

9.614

620.847

5.513.550

CASOS vACINAS APLICADAS

------

339.498.971

9.598.468.969
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

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

Cultura

Diversidade

Foto: Divulgação/Unifacisa

Basquete 
Time paraibano, 
Unifacisa disputa com 
o Minas Tênis Clube 
uma vaga nas semifinais 
na Copa Super 8, 
cujo vencedor vai 
para Champions League 
Americas. Página 21

Esportes

Brasil



Causa e efeito Santificados na Verdade!
O dom da santidade é um presente, 

uma graça recebidos a partir do nosso 
Batismo. O Senhor nos constituiu seus 
filhos adotivos, somos filhos no Seu 
Filho: “Aos que foram santificados em 
Cristo Jesus, chamados a ser santos jun-
to com todos os que, em qualquer lugar, 
invocam o nome de nosso Senhor Jesus 
Cristo, Senhor deles e nosso” (1Cor 1,2). 
A santidade nos coloca no seguimento 
da Verdade de Cristo. Ser santo não 
significa seguir um corpo doutrinário 
rígido e de costumes estranhos. Não! A 
santidade é um dom maravilhoso que 
constantemente nos aproxima desse 
Pai Bondoso que é Deus. Ser santo é ser 
amigo, filho e protegido 
por Deus. 

Inic iamos o Tempo 
Comum na vida litúrgi-
ca da Igreja. Trata-se de 
um tempo que nos colo-
cará nos passos cotidia-
nos de Jesus. Ouviremos 
na Liturgia da Palavra nas 
Missas, trechos do Evan-
gelho que testemunharão 
a vida e o apostolado or-
dinário de Nosso Senhor.  
A vocação cristã é sempre 
fruto de uma propost a 
amorosa que parte ini-
cialmente do Senhor. Foi 
Ele quem nos chamou por 
primeiro, e só Ele que pode 
realizar as graças que necessitamos 
para corresponder a esse chamado 
de amor e da sua Verdade. Na cultu-
ra de morte e do indiferentismo de 
Deus que nos cerca, o Senhor lança 
sobre nossos ouvidos o convite para 
uma vida marcada pela doação to-
tal de si, longe dos cálculos e vanta-
gens humanas. Nossa passagem por 
esta terra não pode ser vivida como 
pessoas que não conheceram a Deus, 

como se tudo o que vivemos estivesse 
doutrinado pelas necessidades ensi-
mesmadas. Não nos enganemos com 
esse tipo de vida deplorável e fechado 
em si mesmo, o Deus amoroso que nos 
chamou a partir do Batismo ofere-
ce-nos um caminho superior e cheio 
de sentido. Os santificados em Cristo 
aceitam essa chamada exigente, e não 
hesitam em se ocupar desse caminho 
que deve ser trilhado na humildade e 
na docilidade. Afinal, seguimos uma 
Pessoa, e Ele passou pela via dolorosa 
da cruz e da alegria da ressurreição.  
A todo tempo escutamos que o mundo 
mudou. 

Fala-se em alto e pés-
simo tom que Deus não 
precisa ser mais contado 
na pauta ordinária dos ho-
mens e mulheres evoluídos. 
Acostumamos a ouvir que a 
Igreja é ultrapassada e man-
tenedora de costumes anti-
quíssimos. Mas na verda-
de, essas falas não passam 
de discursos equivocados 
e distraídos. Elas tentam 
esconder a ausência de sen-
tido que habita no coração 
humano quando vive longe 
de Deus. Sim! Caminhamos 
cada vez mais para socie-
dades que professam um 
ateísmo prático. Contudo, 

a fé cristã anuncia a esperança de que 
Deus sempre terá paciência conosco 
e estará pronto a nos oferecer Sua 
vida como espaço de comunhão. Deus 
grita aos nossos ouvidos o Seu amor e 
o Seu desejo de santidade para todos 
os homens e mulheres. Que sejamos 
ouvintes assíduos dessa Voz que nos 
chama para o bem e para a verdade. 
Eis que o tempo comum na liturgia da 
Igreja nos ensinará!

Esses papéis velhos...
Quantos testemunhos vivos do tem-

po e da vida somos levados a jogar fora? 
As restrições do apartamento nos obri-
gam a isso. Evandro Nóbrega, que pode 
e consegue guardar essas fontes, ocupa 
dois andares, o de posar o corpo, que é o 
de baixo, e o da alma ou do espírito, que 
é o de cima. 

Quando pude, morei numa casa de 
quintal onde montei meu instituto his-
tórico. Desde que me despedi dessa casa 
que boto papel fora. Só se salvam as an-
tigas agendas de telefone, pequeninas na 
maioria, que mantêm vivas, no timbre de 
voz e nas peculiaridades de cada relação, 
setenta anos de intimidade com o tem-
peramento humano desta 
cidade. 

“Nêgo safado” – era 
Leopoldo Pinheiro, agente 
da Chevrolet, na Maciel Pi-
nheiro, de timbre inconfun-
dível. Nathanael, por mais 
amigo que fosse, confun-
dia-se com a entonação de 
Raimundo Nonato e Tércio 
Dorneles. Era preciso apu-
rar o ouvido para não dizer 
inconveniência. Tenente Rubin, Juarez Ba-
tista, Abdias Sá, Bau, Chaguinha, Crispim, 
Aluisio Moura, Dorgival, tantos e tantos!  

Conto a partir de 1969, quando pude 
instalar o telefone. A Telpa resolveu par-
celar, sem avalista, e foi aquela festa na 
Salvador Batista de Melo, 41: eu, D. Edith 
e os quatro meninos em redor da mesinha 
comprada na Rua da República, aguar-
dando a primeira chamada. Belinha, a 
caçula, ainda estava por vir. 

Demorou a tocar, desistimos de es-
perar, voltamos a nossos afazeres, até 
a madrugada de uns oito dias depois, 
quando a campainha, fortíssima, acordou 

toda a família para a primeira chamada. 
Era Bau Montenegro, único que sabia da 
nossa mudança de status, que resolveu 
discar por pura sacanagem. 

Mas abro uma tradução do “Salambô” 
de Flaubert de 1950, tomada por em-
préstimo a Linduarte, e me surpreendo, 
de novo, com um recorte todo puído de 
jornal com a notícia de meu antigo vizinho 
Elias, preso por derrubar uma árvore no 
antigo Expedicionários. Era prefeito o 
dr. Miranda Freire e, por mais que eu me 
colocasse ao lado da árvore, constrangeu-
me a prisão de Elias, um comerciário que 
liderava pela simpatia, a presteza, uma 
referência amiga do bairro. Os Serviços 

Elétricos não cuidavam de 
livrar o fio do entrançado 
das copas e Elias se vira 
obrigado a cortar o jambei-
ro pela raiz. Foi preso, além 
de multado. 

Corri com Chico Ca-
melo, vizinho das mesmas 
origens alagoa-novenses, 
tio de Assis Camelo, tentan-
do fazer alguma coisa pelo 
nosso amigo. Era Ano Novo, 

o bairro enfeitado por animação do pró-
prio Elias. Mas nos faltava cancha para 
ir ao prefeito. E me veio a ideia de falar 
com Lourenço o mais velho dos irmãos 
Miranda, que me conhecia das visitas 
que fazia ao jornal. Era o dono do Batatão, 
fornecedor de papel, um dos principais 
da Associação Comercial. Um dos nomes 
que valorizavam a minha agenda, além 
de conhecer e gostar de Elias. E saímos 
da delegacia como se todos ganhassem 
a liberdade.  

Que o jambeiro dos meus amores me 
perdoasse. 

Esses papéis velhos!... 

 Fala-se em 
alto e péssimo 

tom que Deus não 
precisa ser mais 

contado na pauta 
ordinária dos 

homens e 
mulheres 

evoluídos   

 Quando pude, 
morei numa casa de 
quintal onde montei 

meu instituto 
histórico   

Na faixa do ciclista!

Fotolegenda
Foto: Evandro Pereira
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Os efeitos catastróficos com amplitude global das mudanças climáticas 
têm levado fóruns internacionais a discutir a possibilidade de transformar 
o assunto em questão de segurança internacional. Em linhas gerais, a pauta 
seria deslocada dos fóruns ambientais para ser tratada por organismos 
que deliberam diretamente sobre segurança e defesa das populações e 
manutenção da paz entre as nações.

A proposta tem o apoio de grandes potências, como Estados Unidos, 
França e Reino Unido, e implica, na prática, na possibilidade da aplicação 
de sanções econômicas ou de ações militares, em casos extremos, contra 
países que não fizerem o “dever de casa”. O assunto já está em debate entre 
membros da ONU (Organização das Nações Unidos) e da Otan (Organização 
do Tratado do Atlântico Norte).

Não há mais dúvidas de que as mudanças climáticas extrapolarão, em 
breve, os fóruns ambientais e ocuparão papel importante na diplomacia 
mundial. Resta saber até que ponto a ideia da securitização tem força para 
ser aplicada em curto ou médio prazo. Sim, porque, uma hora, ela acontecerá.

Grandes secas, inundações, degelo, aquecimento global ou eventos como 
ciclones e furacões ocorrem, em grande parte, como resposta da natureza 
às agressões antrópicas. Esses eventos causam prejuízos globais, atingindo 
também populações e economias das grandes potências. E quando algo afeta 
o mercado, a reação é muito mais rápida.

Relatório recente da Otan já deixou clara a preocupação com os efeitos 
das mudanças climáticas, afirmando que o fenômeno “representa sérias 
implicações à segurança e aos interesses econômicos dos 30 países que 
integram a aliança.”

Por isso, a possibilidade de sanções econômicas não é apenas um 
vislumbre. Países ricos não estão dispostos a amargar prejuízos por conta de 
governos que não cuidam de suas reservas ambientais. E aí a questão chega 
diretamente ao Brasil, onde está a maior floresta tropical do mundo, além de 
reservas importantes de petróleo, especialmente, o pré-sal.

Claro que as discussões serão longas e polêmicas. A tese da securitização 
passa também por temas delicados, como a soberania de cada país. No 
Brasil, há décadas repete-se o lema “a Amazônia é nossa” para lembrar que o 
território nacional é inviolável.

Há que se lembrar, no entanto, que a proposta da securitização parte, 
exatamente, do fato de que, não cuidando das reservas existentes em seus 
territórios, as nações estão ameaçando não apenas os seus habitantes, mas 
toda a humanidade e, em larga escala, a sobrevivência do planeta.



Portaria não contempla micro e pequenas empresas do Estado, pois maioria não está inscrita na dívida ativa da União

Na Paraíba, 125 mil em-
presas não serão beneficia-
das pelo Programa de Incen-
tivo à Regularização Fiscal 
(Refis) do Simples Nacional. 
Isto ocorre, porque, mes-
mo com o Governo Federal 
editando a portaria voltada 
à renegociação de dívidas, 
grande parte das micro e pe-
quenas empresas paraibanas 
não se encontravam na dívi-
da ativa da União. 

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) editou, durante 
esta semana, a portaria que 
autoriza a negociação de dí-
vidas das empresas cadas-
tradas no Simples Nacional. 
A medida foi tomada depois 
de Bolsonaro ter vetado um 
projeto que permitiria a ne-
gociação de empresas par-
ticipantes do sistema de re-
colhimento tributário junto 
à Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN). 

Mesmo após a decisão 
do presidente, no entanto, a 
maioria das empresas parai-
banas de pequeno e médio 
porte não serão favorecidas. 
Segundo o diretor técnico do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas na Paraíba (Sebrae-PB), 
Luiz Alberto Amorim, grande 

parte das empresas que po-
dem ser classificadas como 
pequenas não terão acesso 
ao benefício, porque não es-
tão inscritas na dívida ativa 
da União e esta é a principal 
condição para acesso ao pro-
grama. 

O Refis é o principal 
programa de renegociação 
de dívidas para as empresas 
brasileiras que possuem dé-
bitos com a União ou com a 
Receita Federal. A iniciativa 
oferece a chance de regula-
rização com condições facili-
tadas, como o parcelamento 
de dívidas contraídas depois 
do recebimento de créditos 
financeiros.  A portaria atual, 
no entanto, exclui as empre-
sas que estão na etapa ad-
ministrativa de cobrança da 
Receita.

Para Luiz Alberto Amo-
rim, embora a medida seja 
benéfica para as empresas 
brasileiras, o processo ainda 
é insuficiente para cerca de 
125 mil dos mais de 180 mil 
microempreendedores da 
Paraíba que estão na relação 
de optantes do Simples Na-
cional. Segundo o diretor téc-
nico do Sebrae-PB, é lamen-
tável que tantas empresas 
estejam de fora do programa. 
“Esses empreendedores vão 
ter que aguardar outra opor-
tunidade de renegociação e 

isso atrapalha sua regulari-
zação”, explica.

O prazo final para aque-
les que se enquadrarem nas 
regras e desejarem aderir ao 
programa é o dia 31 de mar-
ço. É possível que o valor to-
tal da dívida seja parcelado. 
Para parcelar, no entanto, é 
necessário dar uma entrada 
que diz respeito a 1% do to-
tal negociado e pode ser di-
vidida em até oito vezes. De 
acordo com o Ministério da 
Economia, o resto da dívida 
deve ser pago dentro de, no 
máximo, 137 parcelas. 

Na renegociação, serão 
concedidos descontos de 
até 100% dos juros, multas 
e encargos das dívidas. Isto 
desde que o abatimento não 
seja superior a 70% do total 
da dívida, considerando a 
soma do valor inicial e suas 
correções.

Carol Cassoli
Especial para A União

Refis do Simples Nacional: 125 
mil empresas da PB ficam fora

Não será nenhuma surpresa se 
Moro acatar a ideia de sair do 
Podemos para o União Brasil. 
Em termos de estrutura parti-
dária e de recursos para finan-
ciamento das campanhas elei-
torais, a diferença entre o PSL 
(R$ 567 milhões), DEM (R$ 323 
milhões) e o pequeno Podemos 
(R$ 218 milhões) é significativa. 
Sem falar do maior tempo de 
rádio e TV dos dois primeiros.    

Estrutura bEm maior      
À luz da legislação eleitoral, Sér-
gio Moro tem até abril para deci-
dir se deixa o Podemos, legenda 
a qual se filou em novembro do 
ano passado, para ingressar no 
‘superpartido’ União Brasil, que 
nascerá da fusão do PSL com 
o DEM. A defesa da filiação de 
Moro é feita por lideranças do 
PSL, entre as quais Julian Lemos 
e o presidente nacional da le-
genda, Luciano Bivar.  

De acordo com Roberto Freire, a Exe-
cutiva Nacional do Cidadania deverá se 
reunir até o dia 19 de janeiro para apre-
sentar posicionamento sobre o tema e, 
logo após, irá deliberar sobre a criação 
da federação, em encontro do diretório 
nacional. A direção do PSDB projeta fa-
zer o mesmo, até 25 de janeiro. Partidos 
têm até o dia 1º de março para solicitar 
ao TSE a criação de federações.  

DElibEração EstE mês 

iminEntE união nacional com PsDb traz novas 
DEmanDas Políticas Para o ciDaDania na Paraíba

DEcisão até abril 

Não bastassem as demandas locais relacionadas aos encaminhamentos para as eleições deste ano, o gover-
nador João Azevêdo tem outro assunto que, certamente, ocupará a pauta do Cidadania nos próximos dias: a 
iminente criação de uma federação partidária entre a legenda e o PSDB, que obrigará ambas as legendas a 
ficarem, por quatro anos, unidas em torno de um mesmo projeto político-partidário. Na Paraíba, há empeci-
lhos incontornáveis, aparentemente, para que a federação possa funcionar, por motivos mais do que óbvios: 
Cidadania e PSDB, que atuam em trincheiras opostas, são como a água e o óleo, não se misturam. E mesmo 
considerando a hipótese de a maioria dos tucanos saírem do PSDB, deixando o Cidadania no comando 

da federação, haveria outro problema: o partido do governador, em tese, se veria obrigado a apoiar a 
pré-candidatura de João Dória (PSDB) a presidente – ressalte-se que o próprio governador se 

diz favorável ao apoio ao ex-presidente Lula (PT). Em declaração ao Valor Econômico, o 
presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire (foto), deu a entender que a união 

entre os dois partidos está praticamente sacramentada. “Pelo andar da carruagem, 
parece que não vai ter nenhuma outra alternativa. O movimento para a federa-
ção andou mais” – ele se reuniu, esta semana, com o presidente do PSDB, Bruno 
Araújo, em Brasília, para aprofundar as discussões sobre o assunto.          

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Uma nova nota de repúdio a Wallber Virgolino 
(Patriota) foi divulgada por entidades da Polícia 
Civil: “Sua voz não ecoa na instituição e muito 
menos é benquista. Os policiais civis repudiam 
suas declarações e não irão apoiá-lo”. Foi uma 
reação à declaração do deputado, que chamou 
os policiais de “fracos e medíocres”, após a cate-
goria aceitar proposta salarial do governo.   

EntiDaDEs sobrE WalbEr  
virgolino: não é bEnquisto 

convitE rEitEraDo 

PErfis convErgEntEs 

“Convidei o governador. E tenho conversado com 
o presidente Kassab sobre isso”. Da secretária-ge-
ral do PSD, Eva Gouveia – que também é secre-
tária executiva de Articulação Política do governo 
–, reiterando que o partido almeja receber a filia-
ção do governador João Azevêdo, caso ele decida 
sair do Cidadania, por conta da união da legenda 
com o PSDB, nacionalmente.   

Eva Gouveia vê semelhanças entre o perfil do go-
vernador João Azevêdo e a identidade partidária do 
PSD – “moderado, conciliador”, classificou – e afirma 
que o estilo de fazer política do gestor estadual se 
coaduna com o do presidente estadual da legenda, 
Romero Rodrigues. “Ele é de diálogo, assim como 
João”, avaliou.  
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Edição: Emmanuel Noronha      Editoração: Joaquim Ideão
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A Autarquia de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Estado da Paraíba 
(Procon-PB) divulgou, ontem, edital 
para contratação de 14 estagiários em 
diversas áreas. As inscrições come-
çam hoje, a partir das 10h, e seguem 
até as 17h da próxima terça-feira (18), 
no link https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLSe8cOEcj6mq3s-
4jrokSAkgkFAvc759KCKlXDXHcT-
Q7RS3Qvtw/viewform

 O edital determina ainda que 
10% das vagas do processo sele-
tivo são destinadas para pessoas 
com deficiência que, no momento 
da inscrição, declararem tal condi-
ção e cujas atribuições sejam com-
patíveis com as deficiências, assim 
como também 10% são destinadas 
às pessoas que se declararem par-
ticipantes do Sistema de Cotas Ra-
ciais.

A prova escrita será realizada no 
dia 21 de janeiro e a entrevista no dia 
24, com horário e local a serem pos-
teriormente divulgados. A jornada de 
estágio será de 25 horas semanais, 
com bolsa estágio e vale transporte, 
totalizando o valor de R$ 750,00.

Confira os editais completos 
para cada instituição de ensino 
no link https://procon.pb.gov.br/
editais.

Procon-PB oferece 14 vagas de estágio

Foto: Agência Brasil

O Refis é o principal programa de 
renegociação de dívidas para as empresas 
brasileiras que possuem débitos com 
a União ou com a Receita Federal 

Esses empreendedores 
terão que aguardar 
outra oportunidade 

de renegociação 
e isso atrapalha a 
regularização, diz 
diretor do Sebrae

AS vAgAS EStão diSPoNívEiS PARA ALUNoS qUE coNcLUíRAm 
PELo mENoS 40% dA cARgA hoRáRiA doS SEgUiNtES cURSoS:

n Administração – 1 vaga (UFPB)
n Estatística – 1 vaga (UFPB)
n Economia – 1 vaga (UFPB)
n Ciências Contábeis – 1 vaga, 
(UFPB)
n Direito – 1 vaga (UFPB)
n Arquivologia – 1 vaga (UEPB)
n Direito – 1 vaga (Unipê)

n Designer Gráfico - 1 vaga (Unipê)
n Redes de Computadores – 1 
vaga (Unipê)
n Direito - 1 vaga (Três Marias)
n Direito - 1 vaga (Estácio)
n Direito – 1 Vaga (Fesp)
n Direito – 1 vaga (Uninassau)
n Direito - 1 vaga (Uniesp). 
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Vacinas contra Covid-19 integram a segunda remessa do imunizante que é voltado para crianças com idade entre cinco e 11 anos

O secretário executivo 
do Ministério da Saúde, Ro-
drigo Cruz, disse ontem, por 
meio de sua conta no Twitter, 
que a Pfizer antecipou para 
amanhã a entrega de mais 
1,2 milhão de doses da vacina 
pediátrica contra a Covid-19, 
que integram a segunda re-
messa do imunizante voltado 
a crianças com idade entre 
cinco e 11 anos.

A primeira remessa de 
doses da vacina foi descarre-
gada na madrugada do dia 13 
no Aeroporto de Viracopos, 
em Campinas, no estado de 

Pfizer antecipa para amanhã 
entrega de 1,2 milhão de doses

Foto: Agência Brasil

 Em dezembro Resgate de 23 mil animais

Preço da cesta básica sobe 
7,5% na capital, diz Dieese

Petrobras investe R$ 120 mi 
em monitoramento de praias

Conforme o divulgado 
pelo Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) 
na última semana, a Pesqui-
sa Nacional da Cesta Básica 
de Alimentos identificou um 
aumento de 7,5% no pre-
ço da cesta básica em João 
Pessoa no período de de-
zembro de 2020. Com a alta 
dos preços, a Autarquia de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-PB) pontua 
algumas medidas que po-
dem ser tomadas pelos con-
sumidores a fim de diminuir 
o impacto no orçamento. 

De acordo com Késsia 
Liliana, superintendente do 
Procon Estadual, mais do 
que nunca é importante que 
os consumidores façam pes-
quisa dos preços em estabe-
lecimentos distintos, para 
encontrar o melhor preço. 
A gestora lembra que não 
existe tabelamento para a 
cesta básica, visto que seu 
valor também depende do 
preço individual dos produ-
tos e está diretamente rela-
cionado ao comportamento 

do dólar. Por conta da livre 
concorrência, a pesquisa é 
fundamental para amenizar 
os gastos.

Além disso, Liliana ob-
serva que os consumidores 
podem buscar substituições 
na mesa do dia a dia, bem 
como priorizar alimentos 
conhecidos como da época, 
como as frutas da estação, 
por exemplo. Na hora de 
pesquisar e de fazer esco-

lhas, aplicativos podem ser 
uma boa ajuda, como o app 
Preço da Hora, que dispõe de 
informações sobre os preços 
praticados pelos mercados 
locais, com mais de 739 mil 
produtos cadastrados, até 
121 mil estabelecimentos e 
cobertura em todos os 223 
municípios, disponível para 
Android e iOS.

O economista Cássio 

Besarria avaliou que o au-
mento dos preços está rela-
cionado a fatores climáticos, 
“como excesso de chuvas em 
algumas e ausência da mes-
ma em outras localidades”, 
argumentou. Além disso, 
os períodos de baixa e alta 
produção também afetam 
o preço da cesta básica. E, 
assim como mencionado 
por Késsia, “o aumento dos 
preços no mercado inter-
nacional direciona a pro-
dução para o setor externo 
e isso acaba influenciando 
os preços domésticos”, jus-
tificou. 

Para 2022, o cenário 
ainda prevê alguns aumen-
tos no valor dos produtos 
agrícolas, “muito em de-
corrência do aumento dos 
custos de produção (fertili-
zantes)”, explicou Besarria. 
Contudo, por outro lado, 
existe uma expectativa no 
mercado de que ocorram 
supersafras de grãos e, por 
conta disso, produtos como 
a soja, por exemplo, podem 
ter redução nos preços – a 
soja é, atualmente, um dos 
principais alimentos utiliza-
dos pela pecuária e o agro-
negócio como ração animal.

O Projeto de Monitora-
mento de Praias (PMP) da Pe-
trobras investiu R$ 120 milhões 
no ano passado para monitorar 
94 espécies, informou a estatal 
ao Broadcast, sistema de notí-
cias em tempo real do Grupo 
Estado. Foram resgatados mais 
de 23 mil animais debilitados 
ou mortos nas praias do Litoral 
brasileiro. O projeto cobre mais 
de três mil quilômetros do Lito-
ral brasileiro em 10 Estados e 
é considerado o maior projeto 
de monitoramento de praias 
do mundo.

Acompanhado pelo 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Natu-
rais (Ibama), o PMP tem como 
objetivo avaliar as possíveis in-
terferências das atividades de 
Exploração e Produção (E&P) 
da Petrobras sobre os tetrá-
podes marinhos (aves, tarta-
rugas e mamíferos marinhos), 
por meio do monitoramento 
das praias, do atendimento 
veterinário aos animais vivos 
debilitados e da coleta para 
estudos dos animais mortos.

Todos os animais mari-
nhos encontrados debilitados 
são avaliados e, quando ne-

cessário, encaminhados para 
o atendimento veterinário. 
Após a estabilização clínica, 
eles são reintroduzidos na na-
tureza. Entretanto, antes da 
soltura, todos recebem uma 
marcação para possibilitar sua 
identificação caso retornem 
ao Litoral brasileiro. Entre as 
aves marinhas, os Pinguins de 
Magalhães foram destaque na 
pesquisa, com aproximada-
mente 6.800 animais registra-
dos, um número 20% maior 
que no ano passado, quando 
foram registrados quase 5.700 
pinguins, no mesmo período.

Santa Catarina, Rio de 
Janeiro e São Paulo foram os 
estados com maior incidência 
de animais registrados pelo 
projeto. Santa Catarina, por 
exemplo, teve quase nove mil 
animais encontrados debili-
tados ou mortos; seguido de 
Rio de Janeiro e São Paulo, com 
quase quatro mil cada.

Segundo o levantamento, 
foram 94 espécies monitora-
das e praticamente a metade 
dos indivíduos eram tarta-
rugas marinhas (10 mil). No 
Brasil, ocorrem cinco espécies, 
todas ameaçadas de extinção: 
tartaruga-cabeçuda, tartaru-
ga-de-pente, tartaruga-verde, 

tartaruga-oliva e tartaruga-
de-couro.

De acordo com os dados 
obtidos em 2021, o Litoral 
Sudeste é o local com maior 
incidência: Rio de Janeiro (cer-
ca de 2.600), São Paulo (com 
mais de 1.600) e Espírito Santo 
(aproximadamente 1 500). Os 
pesquisadores explicam que 
em muitos casos as tartarugas 
são encontradas machucadas 
por algum apetrecho de pesca 
ou debilitadas por ingestão de 
lixo. Outras espécies de aves 
encontradas pelos pesquisa-
dores foram: gaivotas, atobás, 
bobo-pequeno e fragatas. De 
acordo com os dados, no Rio de 
Janeiro, muitos animais foram 
encontrados com lesão por 
interação com linha de pipa.

“Este número cresceu nos 
últimos anos com a pandemia. 
Antes era comum atendermos 
animais com ferimentos causa-
dos por linha de pipa no verão 
ou férias escolares, mas, com a 
pandemia e as crianças mais 
tempo em casa, o número infe-
lizmente se tornou constante 
nos meses do ano”, explica Julia-
na Savioli, coordenadora veteri-
nária da Econservation, empre-
sa responsável pela execução 
do PMP no Litoral fluminense.

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) tem 
41% das intenções de voto 
contra 24% do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), diz pesquisa 
estimulada Exame/Ideia di-
vulgada pelo portal da revis-
ta Exame. No levantamento 
anterior, em dezembro, Lula 
tinha 37% ante 27% de Bol-
sonaro. Lula vence em todos 
os cenários de segundo turno 

simulados. O ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública 
e ex-juiz federal Sérgio Moro 
(Podemos) aparece com 11%. 
O ex-governador do Ceará e 
ex-ministro Ciro Gomes (PDT) 
vem em seguida, com 7%, e o 
governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), tem 4%.

Em seguida, aparece o 
presidente do Congresso, se-
nador Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), com 1%. A senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), o 

ex-presidente da Câmara e 
ex-ministro da Defesa Aldo 
Rebelo (sem partido-SP), o 
senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), o deputado 
André Janones (Avante-MG), 
o líder popular Leonardo Pé-
ricles (UP) e o cientista políti-
co Luiz Felipe D’Ávila (Novo) 
não pontuaram. Votos em 
branco e nulos somam 7% e 
não sabem, 4%

Na espontânea, na qual 
não são mostrados os nomes 

dos pré-candidatos, Lula tem 
34% das intenções, ante 28% 
da pesquisa de dezembro. 
Bolsonaro aparece com 20%, 
mesmo porcentual registrado 
em dezembro. Depois, vêm 
Moro e Ciro, com 4% cada, e 
Doria, com 1%. Os demais não 
pontuaram.

O instituto pesquisou ce-
nários de segundo turno. Con-
tra Bolsonaro, Lula venceria 
por 49% a 33%. No caso de 
disputa entre o ex-presidente 

e Doria, o petista ficaria tam-
bém com 49%, ante 26% do 
tucano. Num eventual embate 
entre Lula e Moro, o ex-presi-
dente ficaria com 47% ante 
30% do ex-ministro. Com 
Ciro, o petista venceria tam-
bém com 47% dos votos ante 
25% do pedetista.

Já num segundo turno 
entre Bolsonaro e Ciro, o pre-
sidente ficaria com 34% ante 
40% do pedetista. Contra 
Moro, Bolsonaro ficaria com 

32% contra 38% do ex-juiz. 
No caso de um segundo tur-
no entre o atual presidente e 
Doria, Bolsonaro venceria por 
34% contra 28%.

O levantamento ouviu 
1.500 eleitores entre o do-
mingo, 9, e esta quinta-feira, 
13, por telefone. A margem de 
erro é de 3 pontos porcentuais 
para mais ou para menos e a 
pesquisa foi registrada no Tri-
bunal Superior Eleitoral com 
o número BR-03460/2022.

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil 

Pesquisa: Lula lidera com 41%, contra 24% de Bolsonaro

Agência Estado

Agência Estado

Na hora de pesquisar, 
aplicativos podem ser 

uma boa ajuda, como o 
app Preço da Hora

Segundo o Ministério da Saúde, neste primeiro trimestre 
devem chegar ao Brasil quase 20 milhões de doses pediátricas, 

destinadas ao público-alvo de 20,5 milhões de crianças

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

A previsão é que o 
Brasil receba, neste 

mês de janeiro,
 4,3 milhões de 
doses de vacina

Leia mais na página 5

São Paulo. A previsão é que o 
Brasil receba em janeiro  4,3 
milhões de doses da vacina.

Segundo o Ministério 
da Saúde, neste primeiro tri-
mestre devem chegar ao Bra-
sil quase 20 milhões de doses 
pediátricas, destinadas ao 
público-alvo de 20,5 milhões 
de crianças. Em fevereiro, a 
previsão é que sejam entre-
gues mais 7,2 milhões, e em 
março, 8,4 milhões.

Na semana passada, o 
ministério anunciou a inclu-
são dos imunizantes pediátri-
cos no plano de operacionali-
zação do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI).

Segundo a pasta, as 
crianças devem ir aos postos 
de vacinação acompanhadas 
dos pais ou responsáveis ou 
levando uma autorização por 
escrito. O esquema vacinal 
será de duas doses, com in-
tervalo de oito semanas entre 
as aplicações.



Doação de coração
O Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa registrou a 
primeira doação de coração do ano. O doador foi um homem 
de 45 anos e o receptor, um idoso de 66 anos. Página 8
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Com a chegada d as doses pediátricas da Pfizer, municípios iniciam a imunização das crianças de cinco a 11 anos de idade 

A primeira cidade a anun-
ciar a vacinação e que partirá 
na frente no estado é Campina 
Grande. O município tem uma 
população de 38.230 crianças 
na faixa etária, segundo esti-
mado pelo Ministério da Saúde. 
Neste primeiro lote de distribui-
ção, serão recebidas 2.180 doses 
pediátricas.

Ainda na quinta-feira, a 
prefeitura municipal informou 
que a vacinação começará pelos 
grupos prioritários, formados 
pelas crianças com deficiência 
permanente, com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) a 
ainda todas as crianças aten-
didas no Centro Especializado 
em Reabilitação (CER). Para 
a vacinação, será necessário 
que pais e responsáveis façam 
o agendamento da criança no 
site ou aplicativo Vacina João 
Pessoa, disponibilizado sempre 
na noite anterior à vacinação. 
Além disso, na ocasião do rece-
bimento das doses, é necessário 
que os responsáveis pelas crian-
ças portem documentos com-
probatórios das comorbidades, 
deficiências ou TEA.

A ação que marca o iní-
cio da imunização do público 
acontece no período da tarde no 
próprio CER, no bairro do Bodo-
congó. O centro é referência no 
atendimento infantil contem-

plando pacientes de lesão por 
AVC, doença neurológica, mielo, 
malformação congênita, parali-
sia cerebral, autismo, poliomie-
lite e doenças raras, como ELA, 
AME e mucopolissacaridose. 

“Vamos receber os imuni-
zantes no final da manhã do sá-
bado e já iniciaremos a ação no 
período da tarde. A vacina é se-
gura, é um imunizante especial 
e toda a nossa equipe foi trei-
nada para realizar a aplicação 
nas crianças. Estamos ansiosos 
para começar mais essa etapa 
na campanha de imunização 
contra Covid-19”, declarou o 
secretário de Saúde da cidade, 
Gilney Porto. 

Seguindo orientações do 
Ministério da Saúde, as crianças 
vacinadas deverão permane-
cer no local por, pelo menos, 20 
minutos após a aplicação para 
serem observadas caso apre-
sentem alguma reação.

A prefeitura da cidade di-
vulgou ainda que nesta segunda-
feira será iniciada a vacinação de 
crianças com comorbidades no 
Parque do Povo, local mais cen-
tral e de fácil acesso. Também 
será necessário o agendamento. 

A secretaria municipal de 
saúde contempla ainda outras 
instituições, indo de encontro 
às crianças. Serão atendidos os 
públicos da faixa etária no Insti-
tuto dos Cegos e Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae). Outra estratégia adota-

da durante a campanha será a 
aplicação das doses nas escolas 
públicas e privadas. 

Em Cabedelo, a vacinação 
terá início nas primeiras horas 
do domingo. Das 9h às 18h, no 
Cabedelo Clube serão atendidas  
crianças com deficiência perma-
nente ou comorbidades e ainda 
as que convivem com pessoas 
consideradas de alto risco para 
o desenvolvimento de quadros 
graves da Covid-19.

O agendamento não é ne-
cessário, mas a apresentação 
de laudo médico que ateste a 
deficiência ou comorbidade 
será exigida. Para as famílias 
que precisarem, a Secretaria de 
Transporte da cidade disponi-
bilizará um carro para levar as 
crianças cadastradas na Semas 
até a sala de imunização.

“A dose é segura e vai aju-
dar ainda mais na proteção de 
todos contra a Covid-19. Em 
seguida a esse grupo, de acordo 
com as doses a serem recebidas 
no município, será iniciada a 
imunização das demais crian-
ças, por ordem decrescente de 
idade. Quem não puder ir no 
domingo, pode comparecer ao 
longo da semana, também no 
Cabedelo Clube, das 8h às 14h”, 
ressaltou o secretário de Saúde, 
Murilo Suassuna.

Cabedelo tem uma popula-
ção de 6.699 crianças de cinco 
a 11 anos e recebe apenas 380 
doses neste primeiro momento.

Vacinação de crianças contra 
a Covid-19 começa hoje na PB
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A Paraíba chegou a 
467.443 casos de Covid, 
com 363.245 pacientes 

considerados recuperados 
e 9.614 mortes

JP monta postos na Bica e na Lagoa

SES distribui 23,6 mil doses infantis 

Estado tem mais 504 casos registrados

A capital tem a maior concentração 
de crianças na faixa etária e, proporcio-
nalmente, receberá o maior lote entre as 
cidades paraibanas neste momento. São 
72.412 crianças estimadas pelo Ministério 
da Saúde e o recebimento de 4.110 doses 
no primeiro lote de distribuição. 

As doses começarão a ser aplicadas 
neste domingo, das 8h às 16h, no Parque 
da Lagoa e Parque Zoobotânico Arruda 
Câmara (Bica). Serão atendidas crianças 
com deficiência permanente, comorbi-
dades e quilombolas. O agendamento 
não será necessário, basta que pais ou 
responsáveis estejam nos pontos de vaci-
nação portando laudos comprobatórios 
de comorbidades.

Em Santa Rita, a vacinação começa 
na segunda-feira e segue durante a se-
mana. Podem se vacinar crianças com co-
morbidades ou deficiências permanentes. 
Para vacinar, basta que pais ou responsá-
veis levem documentos comprobatórios 
das comorbidades, cartão de vacina e 
cartão do SUS. 

Os locais fixos de vacinação serão 
o Centro Especializado em Reabilitação 
(CER), localizado em Tibiri 2, e o Posto 
de Assistência Médica (PAM), centro. Na 
segunda-feira, a Secretaria de Saúde vai 
também à Escola Municipal Antônio Pe-

reira de Almeida, em Marcos de Moura, 
a partir das 8h.

“Iniciaremos com a ação Vacina na 
Escola, com a meta de vacinar a crian-
çada diretamente nas escolas. Estamos 
planejando, e nos esforçando ao máximo 
para imunizar o maior número de crian-
ças nesta primeira etapa em Santa Rita”, 
destacou Luciano Carneiro, secretário de 
Saúde do município. A cidade conta com 
público estimado em 14.065 crianças e 
recebeu 800 doses.

A equipe de reportagem do Jornal 
A União buscou informações de outros 
municípios com as maiores concentrações 
de crianças na faixa etária de cinco a 11 
anos, mas até o fechamento da matéria, 
não obteve retorno. Foram consultados 
os municípios de Bayeux, Sousa, Patos e 
Cajazeiras.

As cidades de Baía da Traição, Con-
de, Marcação e Rio Tinto são municípios 
com população indígena, que possuem 
doses específicas direcionadas pelo Mi-
nistério da Saúde. No total são 2.307 
crianças indígenas no quantitativo infor-
mado pelo DSEI Potiguar, destes, 1.269 
receberão doses neste primeiro momento, 
o equivalente a 55%. Até o momento, as 
cidades não divulgaram a logística de 
vacinação do público.

As primeiras 23.600 doses para 
a vacinação em crianças chegaram à 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
ontem, às 14h, e hoje, às 7h, serão 
enviadas para os 223 municípios pa-
raibanos. As doses pediátricas foram 
produzidas pelo laboratório Pfizer, 
para imunizar crianças de cinco a 
11 anos.

O secretário da Saúde, Geraldo 
Medeiros, afirmou que até março 
haverá vacina suficiente para todas 
as 383 mil crianças com a faixa etária 
prevista para a vacinação no estado. 
Lembrou que cada município é res-
ponsável pela aplicação da vacina e 
que a distribuição segue a mesma 
logística de sempre. “Recebemos as 
doses da vacina pediátrica às 14 ho-
ras, logo após, terá a separação das 
doses para cada município e o envio 
para as Gerências Regionais, a partir 
das 7 horas deste sábado”, pontuou. 

A SES recomenda aos municípios 
que a vacinação seja iniciada o mais 

breve possível, já que cada um vai 
receber na manhã deste sábado. 
“Assim como os adultos, as crianças 
também estão expostas ao novo co-
ronavírus, que não é uma doença 
benigna. Muito pelo contrário. Pode 
matar as crianças também, daí a 
importância de que os pais, ou qual-
quer pessoa responsável, levem as 
crianças aos postos de vacinação”, 
alertou Geraldo Medeiros. 

A vacinação infantil vai começar 
nas crianças a partir dos 11 anos, em 
ordem decrescente de idade. Primei-
ro, serão as crianças com deficiência 
permanente e com comorbidades; 
indígenas e quilombolas e as crian-
ças que convivem com idosos, na 
mesma casa e, na sequência, todas 
as demais crianças, por ordem de-
crescente. 

A vacinação deve ser adiada 
quando as crianças apresentarem 
doença febril aguda grave ou te-
nham tido Covid nos últimos 30 dias. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou, 
ontem, novos 504 casos de 
contaminação pela Covid-19, 
onde 16 pacientes estão hos-
pitalizados com o desenvol-
vimento quadro moderado e 
grave da doença. Uma morte, 
ocorrida ontem, foi confirma-
da no boletim. A vítima é uma 
mulher de 80 anos, que resi-
dia em São José de Piranhas, e 
era portadora de cardiopatia 
e imunossupressora. 

Com a atualização, a Pa-
raíba chegou a 467.443 casos 
confirmados, onde 363.245 
são pacientes considerados 
recuperados e 9.614 vieram 
a óbito. Até o momento, após 
a realização de 1.264.660 
testes para diagnóstico da 
doença já realizados, o esta-

do confirma casos para todos 
os 223 municípios e apenas 
Riachão do Bacamarte segue 
sem registro de falecimentos.

Segundo o Centro Esta-

dual de Regulação Hospitalar, 
13 pessoas deram entrada 
em hospitais públicos de 
referência para o tratamen-
to da doença em todo o Es-
tado entre a quinta-feira e 
ontem. Com a atualização, 
a ocupação total de leitos 

de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico), em todo estado, 
é de 24%, além de 15% em 
enfermarias para adultos 
ocupados. 

Entre as macrorregiões 
de saúde, o Sertão apresenta 
os maiores números de ocu-
pação em UTI, com 41%, e 
32%, em leitos de enfermaria. 
A Região Metropolitana de 
João Pessoa tem uma ocupa-
ção de 33% e 12% em UTI e 
enfermarias, respectivamen-
te. Já a região de Campina 
Grande registra 13% em UTI 
e 10% em enfermarias. Todos 
os dados das macrorregiões 
de saúde levam em conside-
ração leitos para adultos.

A SES sem divulgar os 
dados referentes à vacinação 
no estado devido a instabili-
dade no sistema SPI-PNI, de 
responsabilidade do Ministé-
rio da Saúde.

Primeiro lote de doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19 chegou ontem, no início da tarde, à Paraíba

Foto: Secom-PB

Campina Grande Sábado 38.230 2.180
João Pessoa Domingo 72.412 4.110
Cabedelo Domingo 6.699 380 
Santa Rita Segunda-feira 14.065 800

VACinAção inFAntil

Cidades   Doses 
Recebidas

início da 
vacinação

Público 
total



Fenômeno meteorológico incomum no estado ocorreu esta semana também em municípios do Agreste e Cariri

Cidades do interior da 
Paraíba registraram chuva de 
granizo entre a tarde da quar-
ta, 12, e a noite da quinta-feira, 
13. O fenômeno foi presencia-
do nas cidades de Soledade e 
Santa Luzia, no Agreste; em 
Assunção, Juazeirinho, Junco 
do Seridó e Serra Branca, no 
Cariri; e na zona rural de São 
José de Espinharas, no Sertão 
do estado. Na Região Metro-
politana de Patos, o fenômeno 
não era observado há pelo me-
nos 40 anos.

Esse fenômeno natural 
está ocorrendo em várias ci-
dades da Paraíba, o que, ape-
sar de normal, não é tão co-
mum. Segundo o doutor em 
meteorologia Mário Leitão, 
esse fato acontece quando as 
nuvens que estão formando 
a chuva registram tempera-
turas muito baixas e a pre-
sença de cristais de gelo, que 
se unem, formam pequenas 
bolas e acabam caindo.

“Isso vai depender do 
desenvolvimento da nuvem 
que está produzindo a chuva. 
A temperatura no tempo da 
nuvem pode chegar a cerca 
de 90 graus abaixo de zero, e 
quando começa a vir a preci-
pitação, essa parte superior 
da nuvem é formada de cris-
tais de gelo e vai se juntando 
a outros cristais e chegam, 
em alguns casos, a ter um ta-
manho razoável”, esclareceu 
Mário Leitão.

A chuva de granizo, no 
entanto, só se forma em um 
único tipo de nuvem, a cumu-
lonimbus, também respon-
sável por trovões e relâmpa-
gos. Essa nuvem atinge até 
25 quilômetros de altitude a 
partir da linha do Equador.  
"E ela só aparece nas regiões 
mais quentes. Isso acontece 
porque ela se forma graças a 

Após 40 anos, PB registra 
chuva de granizo no Sertão
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‘Dia Verde’ acontece 
hoje e amanhã em JP

A primeira edição de 2022 do 
evento traz, ainda, arte, espaço 
infantil economia criativa e mui-
to mais; programação gratuita 
será hoje e amanhã. Uma pro-
gramação gratuita para divertir 
toda a família, incluindo seus 
bichinhos de estimação. Esse é 
o intuito da primeira edição do 
“Dia Verde” (@dia_verde_) 
deste ano, que será realizada 
hoje e amanhã, das 15h às 20h, 
na Usina Cultural Energisa (@
usinaenergisa). O evento vai 
contar com adoção de animais, 
campanha de vacinação antir-
rábica, atração musical, roda 
de capoeira, brechó, Espaço 
Kids para a criançada, rodas de 
conversa, cosméticos veganos, 
gastronomia vegana e muito 
mais. O “Dia Verde” tem o in-
tuito de aproximar as pessoas 
com a natureza, por meio de 
troca de conhecimentos, venda 
de plantas e práticas pedagó-
gicas; incentivar a economia 
solidária e valorizar quem faz 
a economia criativa na Paraíba, 
através da comercialização de 
produtos artesanais e produtos 
que prezam o meio ambiente.

MP quer calçadas 
desobstruídas

A Promotoria de Justiça de 
Mamanguape recomendou ao 
prefeito da cidade que adote as 
providências necessárias previs-
tas em lei para a desobstrução 
das calçadas, principalmente dos 
passeios públicos no entorno de 
escolas. O Ministério Público da 
Paraíba instaurou procedimento 
administrativo relativo à deso-
cupação dos logradouros com o 
objetivo de resguardar a ordem 
urbanística e o interesse coletivo. 
O poder público municipal tem 
30 dias para cumprir a medida.
A recomendação foi expedida 
pela promotora de Justiça de 
Mamanguape, Carmem Eleo-
nora Perazzo, na quarta-feira 
(12), após receber denúncia da 
existência de barracas e fiteiros 
construídos nas calçadas da Es-
cola Municipal Umbelina Garcez, 
situada na Rua Dom Vital, no 
Centro da cidade. 

Atendimento em 
Piancó é suspenso

O Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran-PB) 
suspendeu temporariamente o 
atendimento na 17ª Ciretran, 
em Piancó, devido à necessida-
de de manutenção do prédio, 
por conta das últimas chuvas 
caídas na região. A direção do 
órgão informou que, durante 
esse período, os usuários com 
agendamento para Piancó de-
verão procurar a 10ª Ciretran, 
na cidade de Itaporanga. 
Ainda de acordo com a direção 
do Detran-PB, todas as provi-
dências estão sendo adotadas, 
no sentido de retomar os serviços 
naquela Ciretran o mais rápido 
possível. Os novos agendamen-
tos devem ser feitos pelo site 
www.detran.pb.gov.br, na aba 
Agendamento de Serviços. 

Curtas
Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

temperaturas elevadas e alto 
índice de umidade relativa do 
ar”, explicou Carmem Becker, 
meteorologista da Agência 
Executiva de Gestão das águas 
na Paraíba (Aesa).

Entre os meses de janei-
ro e março, o Semiárido pa-
raibano atravessa seu perío-
do mais chuvoso e, em 2022, a 
previsão indica precipitações 
acima da média histórica. 

De acordo com a Aesa, es-
pera-se que chova 600,4 milí-
metros no Alto Sertão, quando 
a média histórica é de 480,3 
mm. No Sertão, a expectativa é 
para 482 milímetros, cerca de 

25% a mais que a média his-
tórica (385,6 milímetros). Já o 
Cariri/Curimataú, cuja média 
histórica é de 204 milímetros, 
deve registrar pluviometria de 
255 milímetros.

Inmet alerta para precipitações em 206 cidades
Até as 10h de hoje, 206 ci-

dades da Paraíba estão sob aler-
ta amarelo e laranja de perigo 
potencial de chuvas intensas, 
segundo alerta emitido pelo Ins-
tituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet), o que significa que deve 
chover entre 20 e 30 milímetros 
por hora ou até 50 milímetros por 
dia, com ventos intensos de 40 a 
60 quilômetros por hora. 

Há baixo risco de corte de 
energia elétrica, queda de ga-
lhos de árvores, alagamen-
tos e de descargas elétricas. 
Para as cidades que estão com aler-
ta amarelo, o recomendado pelo 
Inmet é evitar usar aparelhos ele-
trônicos ligados à tomada. Em caso 
de rajadas de vento, não se abrigar 
debaixo de árvore e não estacionar 
veículos próximos a torres de trans-

missão e placas de propaganda. 
Um dos alertas laranjas fala sobre 
riscos de acumulado de chuvas, 
ou seja, alagamentos, em 15 ci-
dades da Paraíba, que são: Pilar, 
Pitimbu, Rio Tinto, Santa Rita, São 
Miguel de Taipu, Alhandra, Bayeux, 
Caaporã, Cabedelo, Conde, Cruz 
do Espírito Santo, João Pessoa, Ju-
ripiranga, Lucena e Pedras de Fogo. 
Para essas cidades, os risco são de 
alagamentos, deslizamentos de en-
costas, transbordamentos de rios. 

O recomendado pelo Inmet é 
evitar enfrentar o mau tempo, ob-
servar alteração nas encostas e se 
possível, desligue aparelhos elétri-
cos e quadro geral de energia. Em 
caso de situação de inundação, ou 
similar, proteja seus pertences da 
água envoltos em sacos plásticos. 
De acordo com o Inmet, o segundo 

alerta laranja, de perigo de chuvas 
intensas, é para outras 17 cidades 
da Paraíba em que o aviso é de 
risco de corte de energia elétrica, 
queda de galhos de árvores, ala-
gamentos e de descargas elétricas.

As cidades são: Bom Jesus, 
Bonito de Santa Fé, Cachoeira 
dos Índios, Cajazeiras, Concei-
ção, Diamante, Ibiara, Manaíra, 
Monte Horebe, Santa Helena, 
Santa Inês, Santana de Manguei-
ra, São João do Rio do Peixe, São 
José de Caiana, São José de Pi-
ranhas, Serra Grande e Triunfo. 
Para essas cidades o recomendado 
é que em caso de rajadas de vento 
não se abrigue debaixo de árvores, 
pois há risco de queda e descargas 
elétricas e não estacionar veículos 
próximos a torres de transmissão e 
placas de propaganda.

SERVIÇO 
Para obter mais 
informações, a 
população pode entrar 
em contato com a 
Defesa Civil 
(telefone 199) e o 
Corpo de Bombeiros 
(telefone 193).

DIcAS  
PARA DIAS 
DE chuVA
• Não freie de forma 
brusca, para evitar 
aquaplanagem;
• Mantenha velocidade 
reduzida;
• Acenda as lanternas 
e os faróis para que 
seu veículo seja visto 
com facilidade;
• Redobre a atenção 
nas manobras;
• Mantenha distância 
segura do veículo que 
vai a frente.

Foto: Reprodução/Rede Social

Granizo é formado em nuvens cumulonimbus, com 
temperaturas muito baixas, que se formam a 25 
quilômetros de altitude a partir da linha do Equador

Semob-JP mantém agentes em alerta
Com a proximidade do fi-

nal de semana e expectativa 
de aumento no número de vi-
sitantes na cidade, é preciso 
que todos se mantenham em 
alerta, para o registro de chuvas 
e possíveis transtornos que o 
excesso de água pode provocar 
à mobilidade. Para garantir a 
segurança viária, a Prefeitura 
de João Pessoa, por meio da 
Superintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob-JP), 
mantém agentes de mobilidade 
de plantão diariamente e orien-
ta a população, com dicas para 
circulação prudente, mesmo 
diante de vias molhadas.

De acordo com Sanderson 
Cesário, diretor de operações 
da Semob-JP, as chuvas no início 
da tarde de ontem, ainda não 
provocaram danos e não houve 
registro de ocorrências de aci-
dentes de trânsito ocasionados 

pelo clima chuvoso. No entanto, 
ele ressalta que geralmente em 
dias assim,  as mais recorrentes 
estão ligadas à pane em semá-
foros ocasionada por falta de 
energia, trechos de ruas alaga-
dos ou, ainda, colisões simples 
por freadas bruscas e aquapla-
nagem.

“Além das nossas equipes 
em campo, estamos monitoran-
do os acessos mais movimenta-
dos da cidade, através das 100 
câmeras integradas ao nosso 
Centro Operacional de Trân-
sito e Transporte. Orientamos 
a população que sigam nossas 
dicas e, em caso de urgência, 
nos acione enviando mensagem 
ou ligando”, explica Sanderson 
Cesário.

 
Urgências
Em situação de urgência 

de trânsito a população deve 

acionar a Semob-JP, enviando 
mensagem ao WhatsApp do 
COTT - (83) 98760 2134 ou li-
gando para o disk 118. As equi-
pes seguem de plantão, todos os 
dias, inclusive finais de semana, 
entre 6h e 00h.

Agentes da Semob-JP estão em 
alerta para agir em casos de 
urgências provocadas pelas chuvas

Foto: Semob-JP



Medida foi uma recomendação do CNJ para não disseminar o vírus da Covid-19 e casos de H3N2 nas unidades prisionais 

A portaria da juíza da 
comarca de Princesa Isa-
bel, Maria Eduarda Borges 
Araújo, determinando o re-
colhimento de cerca de 150 
apenados, que cumprem 
pena nos regimes semiaber-
to e aberto, a seus domicílios, 
tem dado resultados positi-
vos. “O principal objetivo da 
medida que foi recomendada 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça, foi não disseminar o 
coronavírus ou os casos de 
H3N2 dentro das unidades 
prisionais da cidade”, des-
tacou o chefe do cartório da 
cidade, Leôncio Pereira de 
Souza. 

“A medida foi tomada 
desde março do ano passa-
do, quando começou a pan-
demia e desde então, uma 
portaria neste sentido é lan-
çada mensalmente. No início 
deste ano, a juíza estendeu a 
portaria até o dia 10 de feve-
reiro. Desta vez, em razão do 
variante Ômicron, por cau-
sa do aumento de casos da 
H3N2 na Paraíba, e também 

por causa da falta de torno-
zeleiras eletrônicas para to-
dos os apenados”, justificou 
Leôncio informando que o 
comportamento dos apenas 
beneficiados pela medida, é 
avaliado a cada mês.

Pela portaria, nos dias 
úteis, os prisioneiros devem 
se recolher as suas residên-
cias partir das 19h. Já aos 
sábados, terão que perma-
necer recolhidos a partir das 
13h até às 5h da segunda-fei-
ra. Em datas especiais, como 
feriados, o recolhimento 
deve ser iniciado às 19h do 
dia anterior. Ainda conforme 
o documento, os apenados, 
ficam proibidos de deixar 
a comarca sem autorização 
judicial e não podem fre-
quentar bares e ambientes 
similares.

Dede o início da pande-
mia, o Conselho Nacional de 
Justiça já vinha orientando os 
magistrados a diminuírem, ao 
máximo, os riscos de contami-
nação da população carcerá-
ria brasileira. Muitas prisões 
cautelares, por exemplo, fo-
ram convertidas em domici-
liares com base na pandemia.

Apenados do semiaberto são 
autorizados a dormir em casa
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A juíza Maria Eduarda Borges, da comarca de Princesa Isabel, estendeu a portaria até  10 de fevereiro em razão da variante Ômicron e do aumento de casos da H3N2 

Só no ano passado, mais de sete mil pessoas, vítimas de acidentes envolvendo motos, foram socorridas no Hospital de Trauma

Foto: TJPB

Novo modelo da CNH entrará 
em vigor a partir de 1o de junho

Publicada pelo Conse-
lho Nacional de Trânsito 
(Contran), no Diário Oficial 
da União do último dia 23 
de dezembro, a Resolução 
886/2021 divulgou o novo 
modelo da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH). A 
norma traz um modelo mais 
completo e seguro para o do-
cumento que, com alterações 
na expedição, passará a ter, 
além das cinco atuais, ou-
tras nove categorias. As mu-
danças entram em vigor no 
dia 1° de junho, são válidas 
tanto para novos condutores 
quanto para aqueles que es-
tiverem renovando a carteira 
e têm deixado a população 
confusa com relação aos gas-
tos que tantas novidades po-
dem gerar. 

 Além de adotar um 
novo padrão estético, com 
o domínio das cores verde e 
amarelo, a nova CNH seguirá 
padrões internacionais de 
classificação dos condutores. 
Contudo, apesar de assumir 
códigos similares aos aceitos 
internacionalmente, a cartei-
ra não terá validade fora do 
Brasil. 

Dentre as mudanças, a 
principal é o anverso do do-
cumento que, agora, terá uma 
tabela com a silhueta de 14 ti-
pos de veículos e suas catego-
rias. Desta forma, haverá, em 
cada habilitação, um quadro 
com o registro das catego-
rias para as quais o motorista 
está apto a conduzir. Abaixo 
da tabela, a nova CNH trará 
um espaço reservado para 
observações. É neste espa-
ço que os órgãos de trânsi-
to indicarão se a condução 
é um exercício profissional 
do motorista, se o condutor 
tem limitações médicas ou 

se possui quaisquer outras 
condições não especificadas 
nos demais campos do do-
cumento.

Válida para todos os mo-
toristas, a nova norma não 
obriga a população a realizar 
a troca imediata da CNH (que 
poderá ser expedida física, 
digitalmente ou em ambos 
os formatos). Assim, o docu-
mento poderá ser atualizado 
conforme a necessidade de 
renovação da CNH surja para 
cada motorista. Para os no-
vos condutores, o documento 
será emitido com a letra “P”, 
sinalizando que aquela pes-
soa tem apenas a permissão 
para dirigir. Já para aqueles 
com experiência, a carteira 
de habilitação terá o registro 
da letra “D”, apontando que o 
documento é definitivo.

Além das mudanças, 
o documento segue tendo 
a presença de um QR Code 
que funciona como arquivo 
para todos os dados do con-
dutor. Ao escanear o código 
só não é possível ter acesso 
à assinatura do motorista. A 
implementação do QR Code 
segue um padrão adotado 
nacionalmente para todos 
os documentos expedidos 
desde 2017 e atua como um 
mecanismo anti-fraudes, 
oferecendo mais segurança 
para os condutores. Outro 
dispositivo de segurança da 
nova CNH é a presença de 
elementos visíveis apenas 
quando expostos à luz ultra-
violeta e a aplicação de tinta 
fluorescente, que brilha no 
escuro.

Dúvidas
Confuso, o professor 

de matemática Guilherme 
Nascimento acredita que a 
principal questão que tantas 
mudanças trazem ainda não 
foi sanada, pois, mesmo len-

do a Resolução 886/2021, 
o condutor não compreen-
deu se terá que pagar a mais 
para se enquadrar nas novas 
categorias ou não. “Hoje sou 
condutor na categoria B. Ago-
ra, com a categoria B1, não 
entendi se terei que pagar 
para poder dirigir o que já 
dirigia antes”, relata.

Diante das dúvidas de 
Guilherme, o integrante 
da comissão de Direito de 
Trânsito da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil na Paraí-
ba (OAB-PB), João Eduardo 
Moraes de Melo, explica que 
a nova resolução do Contran 
ainda não detalhou os crité-
rios para habilitação em cada 
uma das novas categorias, já 
que “ela apenas trouxe que 
as categorias ‘ACC’ e ‘A’ serão 
excludentes”. Segundo João, 
não haverá possibilidade 
de habilitação simultânea 
para estas categorias, afinal 
a categoria ‘A’ permitirá a 
condução de qualquer tipo 
de motocicleta, incluindo os 
ciclomotores.

“A resolução mudou o 
formato para padronizar a 
CNH, mas os critérios para 
as novas categorias ainda 
serão estabelecidos após 
os estudos que estão sendo 
realizados pelo Contran”, diz 
João ao afirmar que, por ora, 
a população não precisa se 
preocupar, pois não há nada 
definido.

De acordo com o Depar-
tamento Estadual de Trânsi-
to (Detran-PB), embora esta-
beleça uma data para que as 
mudanças entrem em vigor, 
a resolução do Contran não 
definiu questões responsá-
veis por sanar a dúvida de 
Guilherme. Assim, o órgão 
informou que, por este moti-
vo, os profissionais do Detran 
estão aguardando novas in-
formações.

Carol Cassoli
Especial para A União

Acidentes envolvendo carros 
e motos aumentam em JP

A imprudência tem sido 
a principal causa de aciden-
tes de trânsito em João Pes-
soa, principalmente envol-
vendo carros e motos. O pior 
é que uma grande parcela 
desses acidentes estão sen-
do registrados com vítimas 
fatais, a exemplo dos que 
ocorreram recentemente no 
Retão de Manaíra e no bairro 
de Tambaú. Só no ano passa-
do, de acordo com estatística 
do Hospital de Trauma Sena-
dor Umberto Lucena, foram 
socorridas mais de sete mil 
pessoas vítimas de acidentes 
envolvendo motos. 

Segundo o advogado cri-
minal, Rômulo Oliveira, os 
acidentes envolvendo moto-
ciclistas vem aumentando e 
em muitos deles, os conduto-
res de veículos não prestam 
socorro, nem ligam para o 
Samu informando o ocor-
rido. “O acidente que acon-
teceu no Retão de Manaíra, 
que culminou com a morte 
Do motoboy Kelton Marques, 
foi um absurdo, na verdade 

um assassinato e aconteceu 
numa imprudência relacio-
nada a impunidade. Nesse 
caso, a gente trabalha com a 
hipótese que o autor do aci-
dente seja preso logo que for 
encontrado”, previu.

Rômulo acredita que os 
acidentes envolvendo car-
ros e motos aumentaram nos 
últimos cinco meses, princi-
palmente pelo aumento da 
taxa de desemprego. “Com 
o desemprego, uma boa 
parcela é ‘empurrada’ para 
a informalidade, e um dos 
trabalhos mais fáceis para 
se fazer é o de entregas em 
moto. Mas para sobreviver, 
esses jovens põem em risco 
a própria vida porque eles 
têm horário para cumprir 
e acabam se excedendo no 
trânsito e também cometen-
do imprudência”, explicou o 
advogado, observando que 
os governantes deveriam 
criar pontos de apoio para 
que esses trabalhadores pos-
sam parar para descansar. 

Rômulo Oliveira, obser-
va que a cada ano, diversas 
pessoas, principalmente 
motociclistas são mutilados 

em acidentes de trânsito, 
alguns perdem pernas e ou-
tros perdem braços e mãos. 
Esses casos aumentaram 
com a pandemia em razão 
do desemprego. Esse é um 
impacto social grande para 
a rede pública de saúde, e 
a sociedade também acaba 
arcando com essas impru-
dências ou negligências. 

“Acho que já é hora dos 
órgãos de trânsito olharem 
para esses trabalhadores de 
forma diferente, porque eles 
não são pessoas que utilizam 
a moto para chegarem ao tra-
balho, eles utilizam a moto 
como extensão do corpo para 
sua sobrevivência”, pontuou.

Para o advogado um aci-
dente de trânsito se configu-
ra quando há uma colisão de 
um veículo automotor contra 
outra pessoa. Nessas casos, o 
Código Nacional de Trânsito 
vai ter diversas disposições. 
Cada caso é um caso, mas em 
todos eles são verificadas se 
houve socorro à vítima, como 
o acidente foi realizado, bem 
como a forma da conduta 
como a pessoa que praticou 
o ato criminoso agiu. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Foto: Roberto Guedes



Gesto da família chegou como símbolo de esperança para homem de 66 anos, que aguardava na fila com mais quatro paraibanos
A primeira doação de co-

ração, em 2022, foi registrada 
na noite da última quinta-fei-
ra, no Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa, que  
aconteceu em conjunto com 
a Central Estadual de Trans-
plantes. O doador foi um ho-
mem de 45 anos, que teve um 
traumatismo craniano devido 
a um acidente automobilísti-
co. O coração chegou como 
símbolo de esperança para 
um homem de 66 anos, que 
aguardava na fila com mais 
quatro paraibanos.

Com a autorização da 
família, além do coração, 
também foram retiradas 
as córneas, que foram en-
caminhadas para avaliação 
no Banco de Olhos, e devem 
atender a uma das 311 pes-
soas cadastradas na lista de 
espera do estado para a ci-
rurgia oftalmológica. 

O gesto sempre é acom-
panhado de muita gratidão 
por parte da equipe. “Quero 
aproveitar oportunidade e 
agradecer em nome de toda 
a equipe da Central de Trans-
plantes à família doadora. 
Sem esse gesto tão nobre 
de solidariedade e amor ao 

próximo não seria capaz de 
salvar vidas, através da doa-
ção”, enfatizou a chefe do Nú-
cleo de Ações Estratégicas da 
Central Estadual de Trans-
plantes, Rafaela Carvalho.

Atualmente, 516 pes-
soas esperam pela doação 
de órgãos ou tecidos na Pa-
raíba. Há cinco dias, o Estado 
registrou a primeira doação 
de múltiplos órgãos do ano, 
com a doação de fígado, rins 
e córneas, todos transplan-
tados em receptores parai-
banos.

Para ser doador não é 
mais necessário deixar re-
gistrado por escrito ou em 
algum documento, basta 
manifestar o desejo em vida 
para os familiares, já que 
cabe aos parentes a decisão 
da doação.

“É importante destacar 
que a doação é um processo 
totalmente legal e seguro, 
e só acontece por meio da 
autorização familiar após 
confirmação efetiva do fale-
cimento pelo diagnóstico de 
morte encefálica, estabeleci-
do em legislação por meio de 
exames clínicos e de imagem 
que compõem o protocolo”, 
esclareceu Rafaela.

Trauma registra 1a doação de 
coração na Paraíba em 2022
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Doador foi um homem de 45 anos, que teve traumatismo craniano devido a um acidente automobilístico; além do coração, também foram retiradas as córneas

Foto: Secom-PB

Janeiro Roxo: SES promove qualificação em hanseníase

Palhaço Dadá anima visitantes da Bica neste domingo

“Quanto mais cedo des-
cobrir e se tratar, maior a 
chance de evitar sequelas’’ 
é o tema da campanha ‘Ja-
neiro Roxo’, alusiva ao Dia 
Mundial de Luta Contra a 
Hanseníase e ao Dia Nacio-
nal de Combate e Prevenção 
da Hanseníase, que trans-
corre no último domingo de 
janeiro. Nos próximos dias 
17 e 18 (segunda e terça), 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio do 
Núcleo de Doenças Crônicas 
e Negligenciadas, promove-
rá uma qualificação multi-
profissional em hanseníase 
para médicos, enfermeiros 

e fisioterapeutas da Aten-
ção Básica de Santa Rita. O 
evento será no auditório do 
IFPB, no Campus daquele 
município, das 8h às 12h. 

“A finalidade do evento 
é proporcionar aos municí-
pios ferramentas para faci-
litar o diagnóstico oportuno 
e promover rotina de bus-
ca ativa de casos novos de 
hanseníase, doença crônica, 
de notificação compulsória, 
transmitida pelo Mycobac-
terium Leprae, que é um ba-
cilo com capacidade de in-
fectar um grande número de 
pessoas. Atinge, preferen-
cialmente, a pele e nervos 

periféricos e pode causar 
lesões neurais devido ao seu 
alto poder incapacitante”, 
explicou a chefe do Núcleo 
de Doenças Crônicas e Ne-
gligenciadas, Anna Stella.

A transmissão ocorre 
pela eliminação do bacilo 

pelas vias aéreas superiores 
(mucosa nasal e orofaringe), 
por meio de contato próxi-
mo e prolongado com pes-
soas doentes e sem trata-
mento. Estima-se que 90% 
das pessoas são natural-
mente resistentes ao bacilo 
e apenas 10% são suscep-
tíveis a infecção, podendo 
apresentar-se de diferentes 
formas.

Os principais sinais e 
sintomas são: manchas es-
branquiçadas, avermelha-
das ou amarronzadas, em 
qualquer parte do corpo, 
sem pelos e que não coçam, 
com alteração de sensibi-

lidade (térmica, dolorosa 
ou tátil) e/ou da força mus-
cula, podendo surgir dor e 
sensação de choque, formi-
gamento e dormência, ao 
longo dos nervos dos braços 
e das pernas. Para o contro-
le da doença e interrupção 
da cadeia de transmissão é 
imprescindível que sejam 
feitos diagnóstico precoce, 
tratamento regular e avalia-
ção de contatos. 

De acordo com a pro-
gramação, no dia 17, será 
abordado o tema “Defini-
ção Epidemiologia e Diag-
nóstico”, com a facilitadora 
médica Luciana Trindade 

e, no dia 18, “Tratamento e 
Reações Hansênicas”, com 
a médica Francisca Estrela. 

A Paraíba diagnosticou 
373 casos novos de hanse-
níase, no ano de 2021, e, 
destes, 14 com idade me-
nor de 15 anos. Este último 
dado revela pessoas doentes 
sem tratamento conviven-
do com crianças e jovens, 
quando considerado o longo 
período de incubação para o 
aparecimento dos sintomas. 
Outra questão importante 
refere-se às incapacidades 
físicas que podem surgir 
quando há um diagnóstico 
tardio.

A Prefeitura de João 
Pessoa preparou uma pro-
gramação especial para 
quem for visitar o Parque 
Zoobotânico Arruda Câmara 
(Bica), amanhã. É a apresen-
tação do Palhaço Dadá, que 
com sua alegria promete 
muitas brincadeiras, canti-
gas de roda e show de má-
gica. Será a partir das 15h, 
na área do Lago das Cinco 
Fontes.

O diretor do parque, Ro-
drigo Fagundes, explica que 
a proposta da prefeitura é 
levar cultura popular e arte 
aos domingos na Bica. “Nos-
so primeiro personagem 
convidado, o Palhaço Dadá, 
do arte-educador Dadá Ven-
ceslau, estará aqui nos do-
mingos do mês de janeiro 
levando muita diversão aos 
visitantes do parque”, in-
formou.

 Segundo Dadá Vences-
lau, a diversão é para toda 
a família, que vai poder re-
lembrar cantigas de roda e 
brincadeiras populares. “Vai 
ser muito divertido. As famí-

lias vão ter oportunidade de 
brincar muito participando 
de jogos educativos, além 
de muita música, mágica e 
alegria”, destacou.

O diretor do parque 
lembra que o local possui 
extensa área, sendo possível 
ao visitante manter o dis-
tanciamento social durante 
o passeio. “As pessoas po-

dem brincar e aproveitar o 
tempo livre junto à família, 
mas respeitando os proto-
colos para garantir a segu-
rança a todos, como uso de 
máscara e higienização das 
mãos com álcool 70% dis-
ponibilizado em totens pelo 
parque”, ressaltou.

Serviço 
O Parque Arruda Câma-

ra está localizado na Aveni-
da Gouveia Nóbrega, s/n, 
bairro do Roger. O espaço 
de lazer fica aberto de terça 
a domingo, das 8h às 17h, 
com fechamento da bilhe-
teria às 16h. A entrada custa 
R$ 2,00 por pessoa, sendo 
não pagantes crianças até 
sete anos de idade e ido-
sos acima de 65 anos. Mais 
informações pelo telefone 
3218-9710.

A finalidade do evento 
é proporcionar aos 

municípios ferramentas 
para facilitar o 

diagnóstico oportuno 

As pessoas podem 
brincar e aproveitar o 

tempo livre junto à 
família, mas respeitando 

os protocolos para 
garantir a segurança de 

todos, como uso de 
máscara e higienização 

das mãos com álcool 
disponibilizado em 

totens pelo parque 

u
O parque possui uma 

extensa área de lazer, que 
permite o visitante manter o 

distanciamento social 

Fotos: Secom-JP
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Poesia de luto
Poetas paraibanos falam sobre o legado do amazonense Thiago 
de Mello, que morreu ontem, aos 95 anos, e tratava de assuntos 
como o cotidiano e as belezas da região onde nasceu. Página 12
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Vencedor em primeiro 
lugar, no âmbito da região Nor-
deste, do Prêmio Funarte de 
Dramaturgia, a peça Pedro Boi 
é inspirada na obra do pin-
tor paraibano Pedro Américo 
(1843-1905), principalmente 
no quadro Independência ou 
Morte, que é mais conhecido 
como O Grito do Ipiranga.

O autor, dramaturgo e se-
cretário de Cultura do Muni-
cípio de Guarabira, Tarcísio 
Pereira, informou que a sua 

expectativa é de que a Funda-
ção Nacional de Arte coloque 
o texto da obra em formato 
digital até o próximo mês na 
própria página da instituição, 
que deverá permanecer à dis-
posição dos leitores pelo pe-
ríodo de cinco anos. “Depois 
que for disponibilizada, se até 
abril não aparecer nenhuma 
companhia interessada, eu 
mesmo pretendo montar com 
o meu grupo, o Sagarana, para 
estrear em setembro, quando 
serão comemorados os 200 
anos de independência do Bra-
sil. Já tenho até os dois atores 

para a montagem, que são do 
meu grupo”, garantiu ele.

Pereira admitiu preferir 
que Pedro Boi seja montada 
por outro grupo, que não o 
seu. “Seria um novo olhar, de 
uma pessoa que está de fora. 
Quer queira, quer não, eu vou 
estar presente, pois sou o au-
tor da peça. Quando a obra for 
disponibilizada pela Funarte, 
ela estará sendo bem divul-
gada pelo Brasil e acredito 
que haverá tempo suficiente 
para despertar o interesse de 
alguém para montar a peça. 
Mas, se não aparecer, eu mes-
mo pretendo montar, porque 
tem uma questão de época e é 
preciso ser vista neste ano, por 
ocasião da comemoração dos 
200 anos da independência do 
Brasil”, afirmou Tarcísio.

O objetivo da Funarte com 
a iniciativa desse concurso na-
cional, cujo tema foi “200 Anos 
de Artes no Brasil”, é o de ce-
lebrar, entre outras atividades 
previstas, o bicentenário da 
emancipação política do país, 
que ocorreu em 7 de setembro 
de 1822, quando Dom Pedro 
I proclamou a Independência 
do Brasil durante ato realizado 
às margens do Rio Ipiranga, 
localizado na cidade de São 
Paulo. A Fundação Nacional de 
Arte lançou o prêmio no mês 
de setembro do ano passado 
e houve o registro do total de 
178 inscritos oriundos de todo 
o território nacional.

Quinze textos foram pre-
miados no concurso, sendo 
três por região, e, no caso do 
Nordeste, a Paraíba conquis-
tou a primeira colocação e os 
estados de Ceará e Bahia ga-
nharam, respectivamente, em 
segundo e terceiro lugares. O 
resultado foi homologado pela 
Funarte e publicado no Diário 
Oficial da União.

“Enviei no dia 3 de janeiro 
o texto, que tem 43 laudas. 
A obra está sendo editada e 
estou curioso para vê-la dis-
ponibilizada ao público”, disse 
Tarcísio Pereira. “Foi uma ale-
gria muito grande vencer esse 
prêmio, porque não esperava. 
Eu entrava no site apenas para 
consulta, acompanhando as 
etapas, mas quando soube que 
ganhei em primeiro lugar, dei 
meus pulos de alegria, porque 
é uma premiação de dimensão 
nacional e importante sobre 
um tema muito bom e palpi-
tante que é a respeito dos 200 

anos de artes no Brasil”, apon-
tou o dramaturgo.

Além de ser disponibili-
zado em formato e-book para 
o público em geral, o primeiro 
lugar rendeu ao artista parai-
bano a quantia de R$ 35 mil. A 
premiada peça foi escrita para 
ser encenada por dois atores e, 
ao longo de toda a ação, acon-
tece um encontro entre o cria-
dor e a criatura. O espetáculo 
é inspirado no famoso quadro, 
pintado na técnica óleo sobre 
tela por Pedro Américo na ci-
dade de Florença, na Itália, no 
ano de 1888, por encomenda 
da família real no Brasil.

“Pedro Boi é um persona-
gem extraído da tela de Pedro 
Américo. Quem observar o 
quadro de Pedro Américo vai 
ver aquele homem simples, 
uma espécie de caipira, pu-
xando um carro de bois com 
várias toras de madeira. Na 
composição da pintura, ele é o 
homem que representa o povo 
e que assiste a cena do impe-
rador diante da sua guarda, 
dando o grito da independên-
cia. Mas a peça é, ao mesmo 
tempo, um tributo a Pedro 
Américo e, também, um ques-
tionamento dessa obra sobre 
o momento da proclamação”, 
explicou Tarcísio Pereira.

O paraibano ainda disse 
que a peça é ambientada na 
cidade de Florença e, durante 
a concepção do texto, imagi-
nou o momento em que Pedro 
Américo teria terminado a 
obra encomendada pelo impe-
rador, e tinha pressa de fazer a 
entrega, já que o Brasil estava 
no limiar da República e da 
Abolição da Escravatura. 

Tarcísio ainda relata que, 
quando a peça começa, Pedro 
Américo acreditou que havia 
terminado de pintar o quadro, 
que a família imperial enco-
mendou para integrar o acervo 
do Museu do Ipiranga, que na 
ocasião estava sendo construí-
do. Só que o pintor percebe 
que ainda falta alguma coisa 
na tela, mas ele mesmo não 
sabia o que, ao menos naquele 
momento. Na verdade, era 
preciso haver uma figura que 
representasse o povo brasilei-
ro. É quando, então, nos seus 
delírios de criação, o pintor 
recebe a visita daquele caipira 
que vem reivindicar a sua in-
clusão na pintura.

“Ele quer ser pintado de 
qualquer jeito, mas o pintor 

resiste, porque está cansado e 
tem pressa de entregar a obra”, 
resumiu ele. “A peça inteira é 
a luta do carroceiro para ser 
incluído no retrato e, ao lon-
go do conflito, entram vários 
questionamentos sobre aquela 
obra que ficou para a histó-
ria como o único retrato do 
momento da independência”, 
analisou Tarcísio Pereira.

Cannabis
Tarcísio Pereira está em 

processo de finalização de um 
novo projeto. O gênero é ro-
mance, mas ele não quis reve-

lar qual o título. “É uma obra de 
ficção em que o tema é sobre a 
maconha, cujo nome científico 
é Cannabis sativa, abordando 
da sua origem até os dias de 
hoje. É um pé de maconha que 
vai atravessando a história, ao 
longo do tempo”, explicou.

No ano passado, o escri-
tor ficou com o pódio da ca-
tegoria Romance na 1ª edição 
do Prêmio Políbio Alves de 
Literatura, criado pela Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope). A obra inédita lau-
reada que será publicada tem 
o título de Velho Flor.

Texto do espetáculo inédito ‘Pedro Boi’, do paraibano Tarcísio Pereira, sairá em formato digital até o próximo mês

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Peça sobre Pedro Américo é 
vencedora de prêmio nacional

Imagem: Reprodução

Foto: Rammon Rezende/DivulgaçãoImagem: Reprodução

Espetáculo parte do personagem Pedro Boi, a participação do povo como 
espectador em ‘Independência ou Morte’: nos delírios de criação, o pintor 
recebe a visita do componês, que vem reivindicar sua inclusão no quadro

Vida do paraibano Pedro Américo será contada com base na sua mais famosa obra Peça de Pereira ficou em 1º lugar no Prêmio Funarte de Dramaturgia pelo Nordeste
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São os primeiros dias de 
mais um ano, que vai se so-
mando a tantos outros que já 
se passaram. Em verdade, há 
uma dúvida que me assalta, 
sobretudo, à noite, antes de 
pegar no sono. Afinal, porque 
Deus me tem poupado e até 
me tem feito comemorar (não 
sei se é este bem o termo!) 
mais um ano vivido?

A pergunta não tem res-
posta, até porque, depois dos 
80 anos, mais 365 ou 366 
dias, sempre são mais do que 
uma exaltação – é como se 
fosse uma festa para cada dia 
vivido, sem tosse, dor de gar-
ganta ou dor de barriga... 

Nessas incursões pelo 
desconhecido, algo há de ser 
confessado: bem que tenho adotado medidas preventivas 
contra doenças que infestam o mundo de hoje – coronavírus, 
gripe, dengue, chikugunya, etc. E delas tenho me livrado, em-
bora – de vez em quando – desconfie de alguns sintomas que 
me levam ao Google. Não tenho tido muitos cuidados com a 
alimentação e, quase todos os dias, não dispenso uma taça 
de vinho na hora do almoço. Nada de feijoadas com pés de 
porco e pedaços de paio, muito menos fatias de picanha com 
a gordura escorrendo ou pizzas recheadas de queijo e com-
pletadas com linguiça calabresa. Aí, estou fora...

Mas, um filé de peixe grelhado com salada, um filé ao 
molho madeira ou mesmo um simples feijão-com-arroz e 
miúdos de galinha guisada – essas iguarias de vez em quan-
do frequentam minha mesa. E, sem muito cuidado com a 
sobremesa, a taça de vinho português ou italiano, completa 

o que considero uma lauta 
refeição.

Mas, por que o medo de 
morrer ou a solidão que estão 
no título da crônica?

Elementar, meu caro 
Watson – já dizia o grande 
Sherlock Holmes. É que todos 
os dias – em horários diferen-
tes – apesar dessas boas co-
midas e do excelente vinho, 
me vêm momentos de inten-
sa solidão e com o irresistível 
medo de morrer.

Em que pese o trabalho 
que me envolve de segunda a 
sexta-feira, das viagens ao in-
terior que invento pra sair da 
mesmice dos gabinetes com 
ar-condicionado, do bom tra-
tamento que recebo em casa, 

onde me concedo o direito de ouvir boa música e assistir a 
alguns filmes interessantes, vira-e-mexe sinto-me absoluta-
mente só e quando ouço e vejo as notícias de que fulano de 
tal, sicrano ou beltrano – importante ou não – se foram, me 
dou conta que já cheguei aos 83 e fico a me indagar:

Até quando, Carlos Pereira, terás o condão da vida? Por 
acaso, já estás preparado para aparecer no obituário deste 
jornal ou pensas que vais aos 90 como foi o teu pai?

Confesso que não tenho respostas. Então, façamos um 
acordo: continuemos vivendo a vida, boa como ela é – com 
alegrias, tristezas, festas e velórios. Com perdas e ganhos – 
como a grande Lya Luft um dia escreveu e terminemos esta 
cantilena mal engendrada com a frase do maior dos portu-
gueses, o inimitável Fernando Pessoa:

– Boa é a vida. Mas, melhor é o vinho!

Vinho, solidão e medo de morrer

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Na Praça do Ferreira existiam qua-
tro quiosques, abrigando cafés e res-
taurantes. O Café Elegante ficava na es-
quina sudeste; o Restaurante Iracema, 
na esquina sudoeste; o Café do Comér-
cio, na esquina noroeste; e o Café Java, 
o qual era um ponto para as reuniões 
de um grupo de jovens, que inicialmen-
te era composto por Antônio Sales, Lo-
pes Filho, Lívio Barreto, Ulisses Bezer-
ra, Temístocles Machado e Tibúrcio de 
Freitas, e onde conversavam sobre li-
teratura e através das letras, protesta-
vam contra a burguesia, o clero e tudo 
que fosse tradicional, como constava de 
seu programa.

A Padaria Espiritual foi uma agre-
miação literária que surgiu no centro 
de Fortaleza, em 30 de maio de 1892, 
e reuniu escritores, pintores, poetas e 
músicos.

A ideia inicial era despertar nos mo-
radores próximos o gosto pela literatu-
ra que, na década que a agremiação foi 
fundada, andava um pouco esquecida. 
Antônio Sales lhe deu o nome de Padaria 
Espiritual, e logo depois também fez o 
programa de instalação, que foi um ver-
dadeiro sucesso, tornando-se conhecido 
de todos e chegando, até mesmo, a ser 
publicado integralmente por jornais de 
outros estados.

Mais tarde iniciaram a publicação 
do jornal O Pão. Foram 36 números pu-
blicados entre 1892 e outubro de 1896, 
quando o jornal faliu de “caquexia pe-
cuniária”, segundo seu próprio funda-
dor, Antônio Sales.

O programa de instalação não permi-
tia que se usassem, em qualquer publica-
ção, palavras estrangeiras que não as nati-
vas do Brasil, numa postura radicalmente 
nacionalista. A importância do movimen-
to se deu pelo fato dele haver proporcio-
nado a consolidação do regionalismo e o 
nascimento do simbolismo no Ceará.

O grêmio literário, que tinha por 
influência grandes nomes da literatu-
ra nacional e mundial, publicava, a cada 
domingo, um jornal de oito páginas de-
nominado O Pão, dentro do qual a arte 
escrita era irreverentemente despejada 
aos admiradores locais da literatura. 
A inciativa era composta pela seguinte 
estrutura, baseada na de uma padaria 
real: o “padeiro-mor” era o presidente, 
os “forneiros”, os secretários, o “gaveta” 
era a denominação do tesoureiro, o “in-
vestigador das cousas e das gentes” era 
a alcunha do bibliotecário e, por fim, os 
“amassadores” eram os sócios. A sede 

do clube de literatura era chamada pelos 
frequentadores de “O Forno”.

Além dos “pães” de domingo, várias 
outras obras de reconhecida importân-
cia à literatura nacional tiveram como 
autores os “padeiros” espirituais. Exem-
plos dessas publicações são Phantos 
(1895), de Lopes Filho; Trovas do Nor-
te (1895), de Antônio Sales; Maria Rita 
(1897), de Rodolfo Teófilo; Marinhas 
(1897), de Antônio de Castro, dentre ou-
tras. Abaixo, o interessante e histórico 
Estatuto da instituição, escrito pelo “pa-
deiro-mor” Antônio Sales:

1 – Fica organizada, nesta cidade de 
Fortaleza, capital da “Terra da Luz”, anti-
go Siará Grande, uma sociedade de rapa-
zes de Letras e Artes, denominada Pada-
ria Espiritual, cujo fim é fornecer pão de 
espírito aos sócios em particular, e aos 
povos, em geral;

2 – A Padaria Espiritual se comporá 
de um padeiro-mor (presidente), de dois 
forneiros (secretários), de um gaveta (te-
soureiro), de um guarda-livros na acep-
ção intrínseca da palavra (bibliotecário), 
de um investigador das coisas e das gen-
tes, que se chamará “Olho da Providên-
cia”, e demais amassadores (sócios). To-
dos os sócios terão a denominação geral 
de padeiros;

3 – Fica limitado em 20 o número de 
sócios, inclusive a diretoria, podendo-se, 
porém, admitir sócios honorários que se 
denominarão padeiros-livres;

4 – Depois da instalação da Padaria, 
só será admitido quem exibir uma peça li-
terária ou qualquer outro trabalho artís-
tico que for julgado decente pela maioria;

5 – Haverá um livro especial para 
registrar-se o nome comum e o nome de 
guerra de cada padeiro, sua naturalidade, 
estado, filiação e profissão a fim de pou-
par-se à posteridade o trabalho dessas 
investigações;

6 – Todos os padeiros terão um nome 
de guerra único, pelo qual serão tratados 
e do qual poderão usar no exercício e suas 
árduas e humanitárias funções;

7 – O distintivo da Padaria espiri-
tual será uma haste de trigo cruzada de 
uma pena, distintivo que será gravado 

na respectiva bandeira, que terás as co-
res nacionais;

8 – As fornadas (sessões) se reali-
zarão diariamente, à noite, à exceção 
das quintas-feiras, e aos domingos, ao 
meio-dia;

9 – Durante as fornadas, os padei-
ros farão a leitura de produções origi-
nais e inéditas, quaisquer peças lite-
rárias que encontrarem na imprensa 
nacional ou estrangeira e falarão sobre 
as obras que lerem;

10 – Far-se-ão dissertações biográ-
ficas acerca de sábios, poetas, artistas 
e literatos, a começar pelos nacionais, 
para que se organizará uma lista, na 
qual serão designados, com a precisa 
antecedência, o dissertador e a vítima. 
Também se farão dissertações sobre da-
tas nacionais e estrangeiras;

11- Essas dissertações serão feitas 
em palestras, sendo proibido o tom orató-
rio, sob pena de vaia;

12 – São considerados, desde já, ini-
migos naturais dos padeiros – o clero, os 
alfaiates e a polícia. Nenhum padeiro deve 
perder ocasião de patentear seu desagra-
do a essa gente;

13 – A Padaria representará ao Go-
verno do Estado contra o atual horário 
da Biblioteca Pública e indicará um outro 
mais consoante às necessidades dos fa-
mintos de ideias;

14 – Publicar-se-á, no começo de cada 
ano, um almanaque ilustrado do Ceará 
contendo indicações úteis e inúteis, pri-
mores literários e anúncios de bacalhau;

15 – Empregar-se-ão todos os meios 
de compelir Mané Coco a terminar o ser-
viço da “Avenida Ferreira”;

16 – O padeiro que, por infelicidade, 
tiver um vizinho que aprenda clarineta, 
pistom ou qualquer outro instrumento 
irritante, dará parte à Padaria que tra-
balhará para pôr termo a semelhante 
suplício;

17 – Independente das disposições 
contidas nos artigos precedentes, a Pada-
ria tomará a iniciativa de qualquer ques-
tão emergente com a arte, com o bom 
gosto, com o progresso e com a dignidade 
humana. Depois de 36 números, em de-
zembro de 1898 após seis anos de ativida-
de, a Padaria fechou seu forno. Contudo, 
apesar do pouco tempo de vida, a Padaria 
Espiritual colecionou grandes feitos, den-
tre os quais, talvez o maior deles, ter sido 
inspiração para a criação da Academia 
Cearense de Letras, a mais antiga insti-
tuição do gênero no país, fundada em 15 
de agosto de 1894.

A Padaria Espiritual

Segundo o poeta Fernando Pessoa: “Boa é a vida. Mas, melhor é o vinho”

Foto: Reprodução

 A Padaria Espiritual foi uma 
agremiação literária que surgiu no 
centro de Fortaleza, em 30 de maio 

de 1892, e reuniu escritores, 
pintores, poetas e músicos 

Foto: Divulgação

Cantor João Gomes vai comandar a festa de hoje com piseiro e forró

Música

Fest Verão traz 
piseiro e forró

Hoje, segundo dia do Fest Verão Paraíba 2022, 
terá forró, piseiro e tecnobrega com grandes no-
mes da música nacional. A 16ª edição do evento 
acontecerá na Arena Fest Verão, em Ponta de Cam-
pina, Cabedelo, a partir das 16h.

Um dos artistas mais ouvidos no Brasil 
atualmente, João Gomes vai comandar a festa 
com muito piseiro e forró. O cantor e compositor 
promete trazer para o palco do Fest Verão suces-
sos como ‘Se for amor’, ‘Meu pedaço de pecado’ e 
‘Aquelas coisas’. 

Os Barões da Pisadinha também têm espaço 
garantido no festival. Com músicas como ‘Senta 
Danada’, ‘Esquema preferido’ e ‘Festa na roça’, a 
dupla trará o forró e o tecnobrega.

A noite ainda conta com Vitor Fernandes, ex-
poente do piseiro e dono dos hits ‘Vou falar que 
não quero’ e ‘Acaso’, e Tarcísio do Acordeon, que 
vai trazer muito forró para o palco com músicas 
como ‘Eu tô aí’ e ‘Meu sonho’.

Cartão vacinal
A organização do evento reforça a importân-

cia do folião chegar mais cedo ao evento para evi-
tar filas e aglomerações na entrada, devido à exi-
gência de apresentação do comprovante vacinal 
completo para todos os frequentadores do festival 
de Cabedelo. 

No mês de dezembro, os realizadores do Fest 
Verão Paraíba assinaram um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério 
Público Estadual (MPPB), e assinado também pela 
Prefeitura de Cabedelo, cujo ponto principal é a 
comprovação da vacinação completa para entrada 
no evento.

Além disso, o Fest Verão também adota ou-
tras medidas de conscientização, como a intensa 
comunicação dentro da arena de shows sobre o 
uso da máscara e a importância da higienização 
das mãos com álcool 70%.

Com uma área total para público de cerca de 
30 mil m², o Fest Verão Paraíba dispõe de estacio-
namento para 2 mil carros e dez entradas indivi-
duais para a pista, dez entradas para os camaro-
tes VIPs e seis entradas para os camarotes Open 
Bar, de forma a evitar filas extensas e aglomera-
ções na chegada e saída. Serão disponibilizados 
pontos com álcool 70% para higienização das 
mãos, além de três postos médicos, 284 banhei-
ros e 40 bares e lanchonetes.

Houve também uma ação para monitoramen-
to e controle do Covid-19 entre a população pa-
raibana realizada ontem, através da organização 
do Fest Verão Paraíba e a Secretaria Municipal 
de Saúde de Cabedelo, com um mutirão de tes-
tes rápidos na arena do festival. Os testes rápidos 
traziam resultados a partir de 20 minutos após a 
realização. As informações da testagem vão fazer 
parte do inquérito sorológico, que vai ajudar os 
governos municipal e estadual a mapear e apon-
tar o índice de prevalência da infecção pelo novo 
coronavírus na população.

Os ingressos podem ser comprados na Domus 
Hall, Spazzio e nas lojas Mioche de João Pessoa e 
Campina Grande, além da compra online no site 
do Sympla (www.sympla.com.br). As entradas 
custam R$ 100 (arena); R$ 110 (amigo Fest); R$ 
200,00 (inteira); R$ 400 (inteira, frontstage); R$ 
200 (meia, frontstage); R$ 210,00 (amigo Fest); e 
R$ 450 (open bar).

Para o terceiro dia de festival, que acon-
tecerá no próximo dia 22, as atrações serão  
Bruno e Marrone, Xand Avião, Zé Vaqueiro e Már-
cia Fellipe. O Fest Verão Paraíba já trouxe nomes 
como Wesley Safadão, Bell Marques, Belo e Eric 
Land para sua edição de 2022.



Cultura

Era um sábado de clima ameno. Aquela quentura do 
verão já havia se esvaído. Logo após o tradicional almoço 
com galinha de capoeira, o casal se divide. Pierre foi dar 
a cochilada tão esperada, era fim de semana e ele não 
abria mão de seu sono na rede desfraldada na varanda 
com a TV ligada, lógico. Já Ana, prefere ficar na “cadeira 
do papai” para assistir sua série favorita, ou melhor, dor-
mir a série, como ela costuma dizer. 

As horas se passam, ambos se acordam. Depois de 
ver uma coisinha aqui e outra ali, se unem na sala para 
ver algum programa de auditório e quem sabe tomar 
uma cervejinha. Algum momento se passa até que Ana, 
querendo fugir um pouco a monotonia e animar aquele 
fim de tarde do casal, resolve convidar seu esposo para 
assistir um filme no cinema do shopping e depois dar 
uma volta, Pierre aceita de pronto: – Ótima ideia! Eles 
conviviam muito bem em seus mais de trinta anos de 
união, filhos adultos e ansiando por netos.

Ao sair, na boquinha da noite, lembram das saídas 
aos sábados para o 2002 ou para a Boate Skina para 
curtir suas músicas favoritas degustando cuba-libre 
e campari. Tempos bons não era? Hoje é muito bom 
também. Cada momento com sua beleza e disso ambos 
concordavam. Chegam ao shopping, demoram um pou-
co para estacionar, mas não muito. Bem arrumados, 
seguem de mãos dadas até o setor das salas de exibi-
ção e são orientados a fazerem o pedido dos ingressos 
em uma máquina. Observam os filmes em cartaz e es-
colhem. Vão à tal máquina e fazem o pagamento. Com 
os tickets em mãos, se dirigem à entrada e descobrem 
que a compra foi com a data errada, referente ao dia 
seguinte. Voltam ao guichê, resolvem o caso, ainda era 
cedo, e entram. Dentro só havia quatro pessoas na pri-
meira fila. A deles era mais ao meio. Em alguns instan-
tes entra um casal e vai se dirigindo justamente para 
onde estão Ana e Pierre, eles tinham comprado coinci-
dentemente aqueles assentos e mostraram os bilhetes. 
Eles saem e ficam algumas filas mais acima. 

Vinte minutos se passam até que tem início o filme. 
De imediato entra um homem alto, cabeludo, com farta 
barba e senta ao lado de Ana, já que ao seu lado esquer-
do até o fim do corredor, havia duas poltronas vazias. O 
desconhecido cidadão olhou rapidamente para o casal e 
arregaçou a manga do casaco para ver a hora, ao mesmo 
tempo em que remexia algo em sua mochila, como que 
querendo esconder alguma coisa. Tirou o casaco e pôs 
no encosto do assento à sua frente e com ar de nervoso 
escarafunchava sua bolsa. A pouca luz que a tela propor-
cionava vez ou outra não era suficiente para saber o que 
tanto o barbudo fazia, certo é que do filme parecia não 
estar interessado. É quando ela de olhos arregalados 
avisa a Pierre, que já se entretia com o filme: – O que foi 
Ana? – Fala baixo, olha esse homem, vamos sair daqui. – 
O que ele fez (já subindo o tom de voz) ele fez algo com 
você? – Vamos sair. E eles saem das vistas do barbudo. 
No novo lugar, ela diz: – Ele tá com uma bomba! – Que 
conversa Ana! – Tá sim! Vamos embora.

Termina o filme e Ana puxa Pierre pelo braço e anda 
ligeiro. No acesso ao banheiro, ela olha para trás: – Ele 
tá vindo atrás da gente. – Aonde? É, ele vem ali e com a 
mochila nas costas. Correm para o banheiro. Naquele 
momento, Pierre já achava que tinha algo de muito estra-
nho. Na praça de alimentação, ainda tensos, eles entram 
em um barzinho. Quando Ana acaba de fazer o pedido ao 
garçom, vê o tal cabeludo indo na direção do bar, ela pega 
com as duas mãos a mão direita do garçom e implora fa-
lando apressadamente: – Fica aqui com a gente, fala aqui 
com a gente, fale aqui com a gente, ele vem ali Pierre. Sem 
saber direito o que fazer, ele já observa possibilidades de 
defesa, tamborete, garrafa, faca, parado é que não ia ficar. 
Naquele instante o garçom murmura: – Ele parou no bal-
cão, pediu uma carteira de cigarro. Quando Ana e Pierre 
se viram (Ela com uma mão no rosto e os olhos cerrados) 
eles veem o suspeito cidadão se dirigir à escada rolante, 
no caminho da saída do shopping. Foi pôr os pés na esca-
da e Pierre seguiu atrás, queria ver se entendia ou desco-
bria alguma coisa de toda aquela “confusão”. Ao chegar 
na saída C, o homem passa a porta automática e ela se 
fecha, Pierre suspira em alívio, olha para o segurança 
e aponta para o barbudo e houve o guarda comentar: – 
Esse cabra é vizinho meu lá na Liberdade, só vive assim 
parecendo um doido, mas é fera na computação. Todo sá-
bado ele vem e grava escondido um filme para postar em 
seu canal na internet, já ouvi até que ele ganha dinheiro 
com isso. Se descobrirem aqui, ele vai é preso. Me falou 
certa vez que só sai por aqui porque é onde eu trabalho, 
se a polícia vir eu fecho a porta e ele corre. Mais já pensou 
numa coisa dessas? É cada doido!

Pierre sobe as escadas sério, senta ao lado de Ana 
e ela ainda assustada pergunta o que descobriu. Ele dá 
uma sonora gargalhada e conta toda a história. Eles vol-
tam a atenção para sua torre de chopp e se divertem a 
noite toda. Até hoje quando lembram a história ela diz: 
– Meu Deus, que loucura foi aquela!

Bomba 
no cinema

em destaque
Crônica
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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. CENTERPLEX 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 Acade-
mia: World Heroes Mission. Japão. Dir: Kenji Nagasaki. 
Animação e Aventura. 12 anos). Os alunos da My Hero 
Academia enfrentam a maior crise da história da ins-
tituição. 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 (Cour-
teney 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-

Em cartaz
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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. 
CENTERPLEX 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 MANA-
ÍRA 11 - VIP (leg.): 15h - 18h15 - 21h40; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub.): 14h45 - 17h30 - 20h45 (3D); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 18h30 (exceto seg.) 
- 21h40 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
14h - 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h30 
- 17h30 (3D) - 20h30 (3D); CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 14h30 - 17h30 (3D) - 20h30 (3D); CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 14h - 17h - 20h.

MATRIx RESuRREcTIonS (The Matrix 
Resurrections. EUA. Dir: Lana Wachowski. Ação, Sci-Fi e 
Aventura. 14 anos). Em um mundo de duas realidades 
– a vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas 
Anderson (Keanu Reeves) 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, Aven-
tura, Comédia. Livre). Na glamourosa cidade de Redsho-
re, 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. 
CENTERPLEX MAG 3: 13h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 
13h50 - 15h50 - 17h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 
14h30 - 16h45; CINESERCLA TAMBIÁ 3: 15h50 - 17h40; 
CINESERCLA PARTAGE 5: 15h50 - 17h40.

Virginie Efira é uma freira italiana que tem visões eróticas com Jesus Cristo no drama histórico ‘Benedetta’

Na internet

Hoje e amanhã, das 19h às 23h, a Itaú 
Cultural exibe Já que ninguém me tira para 
dançar, em sessão especial. Único docu-
mentário longa-metragem sobre Leila Di-
niz (1945-1972), é dirigido pela diretora 
e atriz Ana Maria Magalhães, uma de suas 
grandes amigas. A produção mescla ima-
gens de filmes, fotos e cenas ficcionais vivi-
das por Leila – no filme interpretadas em 
tempos diversos por Lídia Brondi, Louise 
Cardoso e Lígia Diniz. A produção forma 
uma paleta que reafirma porque a atriz se 
tornou um ícone brasileiro. Por um lado, 
influenciadora de toda uma geração, por 
outro, rejeitada pelos generais e militares, 
além da sociedade conservadora vigente 
no país naquele período de ditadura. 

O filme voltará a ser exibido na Itaú 
Cultural Play no dia 25 de março, data 
em que ela completaria 77 anos. Ele in-
tegrará uma minimostra com produções 
das quais a atriz participou: A madona de 
cedro e Corisco, o diabo loiro, ambos di-
rigidos por Carlos Coimbra – o primeiro 
em 1968 e o segundo realizado um ano 
depois – e O Homem nu, sob direção de 
Roberto Santos, também em 1968. 

“Já que ninguém me tira para dan-
çar mostra o modo de ser e de viver 
dos artistas e das jovens brasileiras nos 
anos 60, plenos de entusiasmo e inge-
nuidade”, conta Ana Maria. “As novas ge-
rações não sabem quem foi Leila, uma 
atriz que valorizou a verdade, a liber-
dade e o amor, porque acreditava que 
as pessoas podem realizar as suas me-

lhores potencialidades e não as piores”, 
completa a diretora. 

A liberdade de Leila, que, por exem-
plo, posou para uma foto de biquíni aos 
oito meses de gravidez e falava sem censu-
ra sobre todos os temas, até a respeito de 
sua sexualidade, era incompreendida não 
somente pelos conservadores e militares, 
como também pelas feministas da época.

Itaú Cultural exibe filme 
sobre a atriz Leila Diniz

Foto: Reprodução

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Itaú Cultural

Hoje e amanhã, Itaú Cultural terá 
sessões virtuais de ‘Já que ninguém me 

tira para dançar’, único documentário 
em longa-metragem sobre Leila Diniz



Cultura

“A grande marca da poe-
sia de Thiago de Mello é a de 
ser, de forma ostensiva, parti-
cipativa e social, com um viés 
ideológico muito forte e em 
defesa das classes mais opri-
midas, sempre se preocupan-
do com o lado humano, mas 
também por ter um lado mui-
to forte em defesa da ecologia. 
Seu nome ficará na história da 
poesia brasileira contemporâ-
nea e não poderá, de maneira 
nenhuma, ser esquecido”. Foi 
o que afirmou para o Jornal 
A União o escritor e crítico li-
terário paraibano Hildeberto 
Barbosa Filho, ao ressaltar o 
legado deixado pelo amazo-
nense, que era reconhecido 
no Brasil e em outros países, e 
morreu ontem, aos 95 anos de 
idade, de causas naturais, em 
sua própria casa, na cidade de 
Manaus (AM).

Hildeberto Barbosa ob-
servou que o viés ideológi-
co do poeta Thiago de Mello 
pode ser percebido de manei-
ra mais patente nos livros Faz 
escuro, mas eu canto e Os es-
tatutos do homem, em que de-
monstra sua defesa em favor 
dos segmentos mais oprimi-
dos. O poeta paraibano exem-
plificou que ter sido “um foco 
de resistência contra a dita-
dura militar brasileira” foi um 
exemplo de atitude engajada 
assumida pelo autor amazo-
nense. “No início da carrei-
ra literária, Thiago de Mello 
manteve uma poesia mais 
formal, no aspecto estético, 
mas com o tempo deslocou-
se para escrever em defesa 
do social e da ecologia, dan-
do encaminhamento social e 
político para a sua expressão 
poética”, acrescentou ele.

“Além de seu engajamen-
to na questão social, Thiago 
de Mello também tinha ou-

tras atitudes como cidadão, 
pois era defensor muito for-
te da ecologia, do meio am-
biente, principalmente na 
sua região, como a floresta 
amazônica, a fauna e a flora”, 
prosseguiu Hildeberto. Um 
exemplo foi a participação do 
poeta na Feira Internacional 
do Livro de Havana, em Cuba, 
em 2005, quando declarou: 
“Para fazer algo em defesa 
da humanidade é preciso, em 
primeiro lugar, que cada um 
de nós tente persuadir pelo 
menos um companheiro, que 
cada um de nós faça qualquer 
coisa por este planeta Terra 
tão degradado. A Terra flutua 
hoje no espaço como um pás-
saro em extinção”. 

Um aspecto curioso, se-
gundo Hildeberto Barbosa: 
“No ano do centenário de José 
Lins do Rego, proferi palestra 
sobre a vida e obra do roman-
cista paraibano na Academia 
Brasileira de Letras, no Rio 
de Janeiro, e Thiago de Mel-
lo, que estava na plateia, veio 
até a mim, no final, me deu 
um grande abraço e disse ter 
gostado da palestra. Além de 
amigo e admirador, ele era 
um profundo conhecedor de 
José Lins”, contou ele.

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, e o prefeito 
de Manaus, David Almeida, 
decretaram luto oficial de 
três dias pelo falecimento do 
poeta Thiago de Mello, cujo 

local escolhido para o velório 
foi o Palácio Rio Negro, loca-
lizado no Centro Histórico da 
cidade.

Em 2021, a Prefeitura 
de Manaus realizou, em ce-
lebração aos 95 anos de vida 
do poeta, a Prefeitura de Ma-
naus realizou a exposição vir-
tual Thiago de Mello 95 anos 
de vida, poesia e amor por 
Manaus, montada a partir de 
acervos pessoais e públicos 
do próprio homenageado, o 
que incluiu fotos, entrevistas 
e vídeos.

Em setembro do ano pas-
sado, a edição 34ª da Bienal 
Internacional de São Paulo o 
homenageou e o evento foi 
realizado inspirado no verso 

“Faz escuro, mas eu canto”, 
parte retirada do poema Ma-
drugada Camponesa.

Vida e obra
Natural de Barreirinha, 

Thiago de Mello era membro 
da Academia Amazonense de 
Letras e recebeu o destaque 
de Personalidade Literária 
do Prêmio Jabuti, em 2018, 
como reconhecimento pelo 
conjunto da obra, a qual é re-
ferência na literatura regional 
brasileira.

As obras do poeta foram 
traduzidas para mais de 30 
idiomas e seu poema mais 
conhecido é Os Estatutos do 
Homem, no qual o autor cha-
ma a atenção do leitor para os 

valores simples da natureza 
humana. O poema, que é de 
abril de 1964, quando Thiago 
de Mello era adido cultural 
da embaixada do Brasil no 
Chile e amigo de Pablo Neru-
da (1904-1973), também 
ganhou uma versão musical, 
por meio de parceria entre 
Thiago de Mello e o músico 
Monsueto Menezes, no mes-
mo ano em que foi lançado.

A última vez que o poeta 
amazonense esteve na Paraí-
ba foi no ano de 2012, acom-
panhando o artista plástico 
Frans Krajcberg (1921-2017) 
para o lançamento da exposi-
ção Natureza Extrema, inau-
gurando a Estação das Artes, 
em João Pessoa.

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Um dos grandes autores da literatura regional, ele alcançou fama internacional graças a obras como ‘Os Estatutos do Homem’

Aos 95 anos, morre o poeta 
amazonense Thiago de Mello

Foto: André Argolo/Divulgação

Grande marca da poesia de Thiago de 
Mello é a de ser participativa e social, 
com um viés ideológico muito forte e 
em defesa dos mais oprimidos

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

‘Sangue por sangue’ representa a PB na Mostra Tiradentes

Único representante da 
Paraíba na 25ª Mostra de Ci-
nema de Tiradentes, o curta 
Sangue por sangue tem lança-
mento nacional em formato 
híbrido marcado para o dia 
24 de janeiro. Seguindo um 
gênero policial de “pós-roubo”, 
a produção dos diretores Ian 
Abé e Rodolpho de Barros tra-
ta de uma situação limite que 
coloca três homens contra si 
em um dilema moral que os 
obriga a fazer uma escolha de 
vida ou morte.

A ficção de 13 minutos é 
uma das 26 escolhidas na Mos-
tra Panorama, a segunda em 
termos de relevância do evento 
audiovisual mais importante 
do cinema independente brasi-
leiro, e que destaca a pluralida-
de da produção cinematográ-
fica nacional. O público pode 
conferir presencialmente o 
curta no Cine-Tenda, às 18h. O 
filme ficará disponível on-line 
a partir das 16h do dia 24 até o 
mesmo horário do dia seguin-
te. “O mais importante para 

mim é ter o filme selecionado 
porque isso amplia o alcance e 
a quantidade de espectadores 
que ele pode ter, e o debate 
sobre ele. Essa é a principal 
função do festival”, classifica o 
diretor, roteirista e montador 
Rodolpho de Barros.

O filme acompanha três 
homens selando os seus desti-
nos depois de cometerem um 
crime que os coloca em um 
conflito, obrigando-os a fazer 
uma escolha de vida ou morte. 
Em uma misteriosa floresta, 
eles tomam decisões que mu-
dam para sempre seus desti-
nos e suas relações. “O que me 
motiva a contar essa história é 
poder dialogar com o gênero 
policial de ‘pós-roubo’, que par-
te muito de uma cinefilia, tan-
to minha quanto de Ian Abé”, 
classifica o cineasta sobre um 
tipo de linguagem que segue 
uma tradição consagrada, por 
exemplo, de Cães de Aluguel, do 
diretor Quentin Tarantino.

“Esse filme não tem um 
debate social, que é mais a nos-
sa veia. O intuito é mais o de 
contar uma história promoven-
do uma imersão de quem está 

assistindo pelo simples prazer 
de contar uma história”, revela 
Rodolpho de Barros, diretor do 
premiado A ética das hienas, fil-
me sobre corrupção na Justiça 
que levou o kikito de Melhor 
Fotografia e de Melhor Atriz 
para Marcélia Cartaxo.

O elenco traz os nomes de 
Geyson Luiz, Tavinho Teixeira, 
Servílio de Holanda, recorren-
tes em produções de Rodolpho. 
“Houve uma entrega total do 
elenco para a criação desse 
filme. Foi fisicamente muito 
desgastante para todos os três. 
Tem cenas de briga em uma 
mata, onde as condições para 
gravar eram difíceis, com muita 
umidade, bichos, insetos. O re-
sultado reflete a forma visceral 
com a qual eles encaram os 
projetos”, lembra ele sobre os 
dois dias de filmagens necessá-
rios para a criação do curta.

Rodolpho já foi premiado 
na Mostra de Tiradentes, em 
2019, quando produziu Caeta-
na, de Caio Bernardo. Sangue 
por sangue será apresentado 
em Minas Gerais por Mariah 
Benaglia, uma das produtoras 
executivas do curta.

Através do QR Code acima, 
acesse o site para assistir ao 

curta na data indicada

Fotos: Divulgação
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Curta de Ian Abé (abaixo, à esq.) e 
Rodolpho de Barros (abaixo, à dir.) 
trata de uma situação limite que 
coloca três homens contra si



Reajuste será de 10% sobre salário da categoria, além da incorporação de 100% da bolsa desempenho aos vencimentos

O Clube dos Oficiais da 
Paraíba (COPM), represen-
tante do oficialato da Polícia 
Militar  da Paraíba, decidiu, 
ontem, aceitar a proposta 
do Governo do Estado, que 
reajusta em 10% o salário 
da categoria, além de incor-
porar 100% a bolsa desem-
penho aos seus respectivos 
vencimentos.

Na assembleia reali-
zada, ontem, 70% dos 142 
oficiais da Polícia Militar da 
Paraíba decidiram pelo sim, 
aceitando a proposta do Go-
verno do Estado. Para a cate-
goria, além dos 100% a bol-
sa desempenh e do reajuste 
salarial em 10%, haverá um 

aumento de 24% no auxílio 
alimentação e um reajuste 
no valor da hora do plantão 
extra que passará para até 
74,42% em dias normais e 
até 140,70% em datas es-
peciais. 

Agora falta deliberarem 
sobre a proposta a Caixa Be-
neficente, Bombeiros, Asso-
ciação de Cabos e Soldados e 
Associação de Subtenentes e 
Sargentos.

Agradecimento
O comandante da Polí-

cia Militar da Paraíba, coro-
nel Euller Chaves, agradeceu 
ao governador João Azevêdo 
(Cidadania) o empenho e o 
diálogo travado com a tropa 
para solucionar o impasse e 
atender à categoria da me-
lhor maneira possível, den-
tro das condições financei-
ras do Governo do Estado. 

O comandante também 
aproveitou para fazer agra-
decimentos idênticos a to-
dos os sócios do Clube dos 
Oficiais da Paraíba (COPM), 
que também foram sensíveis 
e souberam reconhecer o 
empenho e esforço feitos 

pelo Governo do Estado 
para atender as exigências 
da categoria, dentro do pos-
sível.  

“Fico feliz com esse 
desfecho, onde os sócios do 
Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar da Paraíba aceita-
ram a proposta do Governo, 
na qual os veteranos terão 
100% da bolsa desempenho 
agregada ao seu soldo. Claro, 
sem falar também, nos efeti-
vos, obviamente, que quan-
do forem pra reserva não te-
rão perdas, como acontecia 
até hoje”, comemorou Euller. 

Ele também lembrou 
das outras conquistas im-
portantes, que serão imple-
mentadas, como o aumento 
no plantão extraordinário e 
plantão especial. 

“Também é importante 
lembrar que a equipe técni-
ca do setor financeiro do Go-
verno do Estado vai manter 
diálogo e estudos no tocante 
ao Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração dos nossos 
oficiais sócios do COPM. Fo-
ram muitas conquistas, sem 
sombra de dúvidas”, finali-
zou o comandante. 

Oficiais aceitam proposta de 
aumento feita pelo Governo

Auxílio Brasil
Prefeitura de João Pessoa divulga lista com beneficiados do 
Auxílio Brasil. Das 19.151 mil famílias no CadÚnico, 13.865 mil 
vão receber e 5.286 continuarão na fila de espera. Página 14
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Na Assembleia, ontem, 
70% dos 142 oficiais 
da PM decidiram pelo 

sim, aceitando a 
proposta do Governo

Cobrança de casas a Bolsonaro

Associações de policiais militares 
afirmam que o programa habitacional 
preparado pelo governo Bolsonaro para 
agradar à classe é menos atrativo do que 
o Casa Verde e Amarela, substituto do 
Minha Casa, Minha Vida, e não decolou. 
Lançado em setembro, o Habite Seguro 
celebrou até agora 274 contratos de 
crédito imobiliário com profissionais da 
segurança pública de todo o país. O 
déficit habitacional no público-alvo é de 
mais de 150 mil moradias.

Entre as principais diferenças dos 
dois programas está a forma de calcular 
a taxa de juros. No Casa Verde e Ama-
rela, ela pode variar de 4,25% a 7,66% 
ao ano, conforme a faixa de renda, mas 
é fixa. No Habite Seguro, a taxa parte 
de 2,5% e soma a remuneração da 
poupança e do saldo devedor atualizado 
pela chamada TR. Com isso, a taxa final 
pode ficar na casa dos 10%.

Entidades que pleitearam o pro-
grama consideram a iniciativa restritiva 

demais e sem potencial para atacar o 
problema de déficit habitacional, so-
bretudo entre praças. O fenômeno, 
segundo as entidades, tem empurrado 
policiais para as periferias e prejudicado 
a qualidade de vida dos profissionais. 
Criado por meio de medida provisória, o 
Habite Seguro formalmente contempla 
as polícias em geral, bombeiros milita-
res, agentes penitenciários e guardas 
municipais. “O povo está muito revolta-
do. É mais fácil pegar crédito pelo Casa 
Verde e Amarela”, disse o presidente 
da Associação Nacional de Entidades 
Representativas de Policiais e Bombeiros 
Militares (Anermb).

Queixas
Os policiais se queixam, ainda, de 

exigências de uma declaração do co-
mandante imediato, de nome limpo 
e de estabilidade de três anos. Uma 
lista com essas e outras reclamações foi 
endereçada no fim do ano passado ao 
ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, 
que vinha fazendo interlocução com a 
categoria.

Vinícius Valfré
Agência Estado

Pettronio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br



Das 19.151 mil famílias cadastradas no CadÚnico, 13.865 mil vão receber e 5.286 continuarão na fila de espera
A Prefeitura de João Pessoa, 

através da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania (Sedhuc), 
está divulgando a lista de contem-
plados que vão receber o Auxílio 
Brasil em janeiro, a partir da próxi-
ma terça-feira (18). Das 19.151 mil 
famílias cadastradas no CadÚnico, 
13.865 mil vão receber o Auxílio 
Brasil. Ainda continuam na fila de 
espera 5.286 famílias.

Quem está esperando para 
receber o auxílio deve ficar aten-
to ao calendário divulgado pelo 
Governo Federal, que informa as 
datas de pagamento e os números 
finais do NIS. Assim, as pessoas que 
comprovarem que o número do 
NIS corresponde a data divulgada 
no calendário, não terão problema 
para realizar o saque.

O recebimento pode ser on-line, 
pelo aplicativo da Caixa Econômica 
Federal, o Caixa Tem, ou direto nas 
agências. Em caso de dúvidas, as 
equipes do CadÚnico estão dispo-
níveis pelos números 3214-3600 
ou 3214-1874.

Prefeitura divulga lista com 
beneficiados do Auxílio Brasil
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Calendário do Governo Federal informa as datas de pagamento e os números finais do NIS
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O deputado federal Ger-
vásio Maia Filho (PSB) con-
firmou, ontem, a liberação de 
uma emenda pessoal no valor 
R$ 333 mil destinados ao Cen-
tro de Diagnóstico por Imagem 
(CDI) de Cajazeiras. O montante 
servirá para aquisição de dois 
novos equipamentos que possi-
bilitará a realização de exames 
de endoscopia digestiva e colo-
noscopia para os cajazeirenses. 

De acordo com o parla-
mentar, os equipamentos tra-
rão mais qualidade de vida 
para os pacientes, que não pre-
cisarão percorrer longas dis-
tâncias para realizar estes tipos 
de exames. 

“Fico feliz em poder contri-

buir com a saúde da região. Os 
procedimentos realizados com 
os novos aparelhos poderão 
diagnosticar previamente uma 
série de doenças. Os moradores 
de Cajazeiras não precisarão se 
deslocar para outras cidades 
para realizar o exame”, desta-
cou Gervásio Maia. 

CDI
Inaugurado em 2018, o CDI 

de Cajazeiras atende pacientes 
da região polarizada por Ca-
jazeiras. Para garantir o pleno 
funcionamento dos equipamen-
tos, Gervásio Maia solicitou jun-
to a Energisa a implantação de 
um transformador com maior 
potência para a unidade.

Emendas de deputado 
beneficiarão hospital 

Meta do CNJ

Vara da Infância de JP é destaque no país
Com um percentual de 

117,52%, a 1ª Vara da Infância 
e Juventude da Comarca de João 
Pessoa cumpriu a Meta 1 do 
Conselho Nacional de Justiça, 
no âmbito do Judiciário parai-
bano, referente ao ano de 2021. 
A Meta estabelece que as uni-
dades judiciárias devem julgar 
uma quantidade maior de pro-
cessos do que os distribuídos no 
ano corrente, excluídos os sus-
pensos e sobrestados no mes-
mo ano, objetivando aumentar a 
produtividade. No total, durante 
o ano passado, foram julgados 
369 processos e recebidos 315 
casos novos.

O juiz Adhailton Lacet Porto 
é o titular da 1ª Vara da Infância 
e Juventude da capital. O magis-
trado explicou que para o bati-

mento da Meta 1, a princípio, foi 
identificado o acervo processual; 
depois houve um planejamento 
das atividades para o impulsio-
namento dos feitos. “Por fim, 
acompanhamos o desempenho 
dos servidores no cumprimento 
dos atos processuais chegando a 
este resultado satisfatório, com 
o alcance da Meta acima dos 
100%”, destacou.

Moção de Aplausos
O juiz Adhailton Lacet re-

cebeu uma Moção de Aplausos 
do Colégio de Coordenadores 
da Infância e Juventude dos Tri-
bunais de Justiça do Brasil, em 
reconhecimento pela “dedica-
ção, zelo e brilhantismo” com 
que desempenhou a função de 
vice-presidente do colégio, com 

registro do relevante legado em 
favor das crianças e adolescente 
em âmbito nacional.

“Essa moção de aplauso re-
cebo com muito carinho. É um 
reconhecimento do nosso traba-
lho e dedicação à causa infanto-
juvenil. Passei cinco anos como 
vice-presidente do Colégio de 
Coordenadores da Infância e 
juventude dos Tribunais de Jus-
tiça do Brasil e seis anos como 
coordenador Estadual da infân-
cia e Juventude do Tribunal de 
Justiça da Paraíba”, comentou o 
magistrado, que, atualmente, é 
juiz colaborador da Coordena-
doria da Infância e Juventude 
do TJPB (COINJU) e membro da 
diretoria ABRAMINJ - Associa-
ção Brasileira dos Magistrados 
da Infância e Juventude.

Sistema facilita acesso
Previsto para entrar em funcionamento até o final de 

fevereiro, foi homologado na última quinta-feira, o Siste-
ma de Atermação Eletrônica, desenvolvido pela Diretoria 
de Tecnologia (Ditec) do Tribunal de Justiça da Paraíba. A 
plataforma faz parte do Planejamento Estratégico do Poder 
Judiciário estadual, para o quinquênio 2021-2026, dentro 
do Macrodesafio de Garantia dos Direitos Fundamentais, 
estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Este 
Macrodesafio, no âmbito do TJPB, é coordenado pelo juiz 
Alexandre Targino, auxiliado pelo também juiz Pedro Davi 
Alves de Vasconcelos.

A homologação dessa iniciativa aconteceu durante um 
encontro de trabalho na modalidade virtual e vai permitir 
que o cidadão ingresse com o pedido de forma digital, 
evitando o deslocamento aos fóruns, facilitando o acesso 
a este serviço, a partir de definições mais claras do pedido 
e do fundamento jurídico. “Neste primeiro momento, o 
Sistema de Atermação Eletrônica será voltado aos Juiza-
dos Especiais. O usuário 
poderá acessar o sistema 
e formular sua pretensão. 
No futuro próximo, vamos 
estender o sistema para to-
das as unidades judiciárias 
cíveis”, explicou. Alexandre 
Targino disse, ainda, que 
antes do pedido virar um 
processo judicial, o docu-
mento vai passar por uma 
fase de conciliação.

O juiz Pedro Davi afir-
mou que a Atermação 
Eletrônica vai ampliar o 
acesso à Justiça e que a plataforma foi concebida com 
base na iniciativa do juiz Francisco Thiago da Silva Rabe-
lo, da Comarca de Conceição. Pedro Davi informou que 
o cidadão também poderá ingressar com pleitos relativos 
à saúde. “Nesses casos, em parceria com a Defensoria 
Pública e o Poder Público, podendo acompanhar o seu 
andamento. Além disso, é importante pontuar que o pri-
meiro ato será o estímulo da conciliação entre as partes, 
fomento da política da composição consensual”, destacou.

O diretor da Ditec-TJPB, Ney Robson, explicou que a 
Atermação Eletrônica fará parte do portfólio de sistemas 
do Tribunal de Justiça da Paraíba e será disponibilizado 
ao público até o final de fevereiro. “É um importante 
avanço para o Judiciário estadual, em oferecer mais 
um serviço em formato digital. Este é o primeiro a ser 
disponibilizado aos jurisdicionados dentro do objetivo 
estratégico do Plano de Transformação Digital presente 
na Entic-Jud do CNJ”, disse.

Neste primeiro 
momento, o Sistema de 

Atermação Eletrônica será 
voltado aos Juizados 
Especiais. O usuário 

poderá acessar o 
Sistema e formular 
sua pretensão
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1ª Vara da Infância e Juventude 
da Comarca de João Pessoa 
cumpriu a Meta 1 do 
Conselho Nacional de Justiça



Fórum de Governadores afirma que gesto não foi valorizado e que preços de combustíveis continuaram subindo

 O Comitê Nacional de 
Secretários da Fazenda (Com-
sefaz) divulgou ontem que 
vai encerrar o congelamento 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre os combustíveis 
na data originalmente previs-
ta de 31 de janeiro.

O governador do Piauí e 
coordenador do Fórum Na-
cional de Governadores, Wel-
lington Dias, divulgou nota 
com a seguinte afirmação: 
“Fizemos a nossa parte com 
o congelamento do preço de 
referência para ICMS, mas 
não valorizaram este gesto 
concreto, não respeitaram o 
povo. A resposta foi aumento, 
aumento mais aumento nos 
preços dos combustíveis.”

Ele considerou ainda 
que os aumentos da gasolina 
e do diesel têm servido ape-
nas para “aumentar os lu-
cros da Petrobras” e cobrou 
uma solução definitiva para 
os combustíveis por meio da 
reforma tributária. “A maio-
ria dos estados votou para 
manter a regra do conge-
lamento somente até o fim 
de janeiro, considerando o 
fechamento do Governo Fe-
deral para o diálogo e os su-
cessivos aumentos dos com-
bustíveis, sem preocupação 
com o impacto econômico e 
social”, completou.

Mais cedo, o Broadcast 
(sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Esta-

do) mostrou que havia um 
impasse entre os secretários 
estaduais de Fazenda sobre 
a renovação ou não da me-
dida.

Parte deles considerava 
que a medida já foi suficien-
te para mostrar que o presi-
dente Jair Bolsonaro estava 
errado em culpar os estados 
pela alta dos preços da gaso-
lina e do diesel. Outra parte 
avaliava que não seria ideal 
reativar o cálculo do tributo 
em pleno ano eleitoral.

Antes do congelamento, 
o ICMS incidia sobre o preço 
médio ponderado ao consu-
midor final, que é reajusta-
do a cada 15 dias.

Cada Estado tem com-
petência para definir a alí-
quota. Segundo dados da 
Federação Nacional do Co-
mércio de Combustíveis 
(Fecombustíveis), ela varia 
entre 25% e 34% na gasoli-
na, dependendo do Estado. 
Mesmo com o ICMS estagna-
do desde 1º de novembro, o 
preço dos combustíveis con-
tinuou a subir nos postos

O preço final dos com-
bustíveis é composto pelo 
valor cobrado pela Petro-
bras nas refinarias (atrelado 
ao preço do barril do petró-
leo no mercado internacio-
nal e ao câmbio), mais tri-
butos federais (PIS/Pasep, 
Cofins e Cide) e estaduais 
(ICMS), além das margens 
de distribuição e revenda 
e do custo do biodiesel, no 
caso do óleo diesel, e do eta-
nol, na gasolina.

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Estados decidem descongelar
o ICMS sobre os combustíveis
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O menino Davi, de 8 anos, da etnia Xavante, foi a primeira criança vacinada em SP; a imunização geral da faixa etária infantil começa no dia 17

Foto: Governo de SP

Imunização em SP

Menino indígena é a 1a criança a ser 
vacinada contra a Covid-19 no país

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
aproveitou a cerimônia 
de vacinação da primeira 
criança no país contra a 
Covid-19 para cobrar da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) a 
liberação do uso pediátrico 
da CoronaVac, vacina pro-
duzida pelo Instituto Bu-
tantan em parceria com o 
laboratório chinês Sinovac. 
“Espero que semana que 
vem possamos ter a deli-
beração da Anvisa”, disse o 
governador paulista.

A cobrança não veio 
sem antes o tucano fazer 
uma série de elogios à agên-
cia sanitária que, segundo 
ele, “vem realizando um ex-
traordinário trabalho em de-
fesa da ciência, da medicina 
e da vida”. Doria afirmou que 
o Butantan tem 15 milhões 
de doses da vacina prontas 
para iniciar a imunização das 
crianças. “Numa escala mui-
to maior do que o volume de 
vacinas até o presente mo-
mento estão previstas pelo 
Programa Nacional de Imu-
nização”, pontuou.

Segundo o governo, 
São Paulo recebeu do Mi-
nistério da Saúde 234 mil 

doses da vacina da Pfizer 
para começar a imuniza-
ção das crianças.

Nessa sexta-feira, o 
menino indígena Davi, de 8 
anos, da etnia Xavante, foi a 
primeira criança a ser vaci-
nada contra a Covid-19 no 
país. A aplicação para o pú-
blico geral da faixa etária 
infantil autorizada, no en-
tanto, só está prevista para 
começar na capital paulista 
na segunda-feira, 17.

Cronograma
Sobre o cronograma 

de vacinação, o secretário 
executivo da Saúde do Es-
tado, Eduardo Ribeiro, afir-

mou que, entre os dias 14 
de janeiro e 10 de feverei-
ro, devem ser vacinadas as 
crianças com comorbida-
des, deficiências, além de 
indígenas e quilombolas.

Na segunda semana 
de fevereiro, devem ser 
imunizadas crianças de 10 
e 11 anos, e parcialmen-
te crianças de 9 anos. As 
datas precisas, contudo, 
dependem do cronograma 
de entrega das doses pelo 
Ministério da Saúde.

O intervalo entre a 
aplicação das duas doses 
nas crianças é de 8 sema-
nas, como definido pelo 
Ministério da Saúde.

Em ano eleitoral, o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) voltou a colocar em 
dúvida o resultado do plei-
to de 2018, quando ele foi 
eleito. Durante um even-
to em Macapá, o chefe do 
Executivo disse, sem apre-
sentar provas, que deveria 
ter ganhado as eleições em 
primeiro turno. Na capital 
do Amapá, ele participou 
do lançamento de um cabo 
de fibra óptica submerso 
em rios, por meio do Pro-
grama Norte Conectado, 
que tem o objetivo de ex-
pandir a infraestrutura de 
comunicações na região 
amazônica

“Estávamos à beira do 
socialismo, um país mer-
gulhado em corrupção. Um 
país parecendo que não 
tinha um norte. Quis Deus 
que eu, sobrevivendo a uma 

facada, de um integrante do 
PSOL, também conseguisse, 
sem partido, sem marque-
teiro e sem televisão ... ga-
nhamos as eleições, que era 
para ter ganho no primeiro 
turno, se fossem umas elei-
ções limpas no primeiro 
turno”, declarou o presiden-
te em discurso no evento.

Na eleição de 2018, 
Bolsonaro obteve 46,03% 
dos votos válidos no pri-
meiro turno. Para que não 
houvesse segundo turno, 
o então candidato teria de 
ter alcançado mais de 50%. 
O presidente já chegou a 
dizer que teria supostas 
provas de que teria venci-
do o pleito daquele ano no 
primeiro turno, mas nunca 
as apresentou. No ano pas-
sado, o chefe do Executivo 
subiu o tom ao colocar em 
dúvida a integridade das 
urnas eletrônicas. Recen-
temente, voltou a dizer que 
foram identificadas “incon-

sistências” e “vulnerabili-
dades” nas urnas.

Bolsonaro aproveitou 
também o evento de ontem 
para acenar para suas prin-
cipais bases eleitorais. “É um 
governo que fala, com orgu-
lho, que acredita em Deus, 
que respeita os seus milita-
res, que defende a família 
brasileira e que deve leal-
dade a seu povo”, disse. “Em 
nosso governo tem realiza-
ção e não tem corrupção”, 
acrescentou Bolsonaro.

Ano eleitoral
Como mostrou o Broa-

dcast Político, sistema de 
notícias em tempo real do 
Grupo Estado, o presiden-
te estreou o ano eleitoral 
com entrevistas - a maio-
ria para órgãos de impren-
sa alinhados ao governo 
- participação em culto 
evangélico e a presença em 
partida de futebol organi-
zada por cantores sertane-

jos. Entre a alta hospitalar, 
em São Paulo, na semana 
passada, e a quarta-feira 
(12) o chefe do Executivo 
reservou sete horas de sua 
agenda para esses com-
promissos.

Em uma semana, Bol-
sonaro voltou a criticar 
os ministros Luís Rober-
to Barroso e Alexandre de 
Moraes, seus alvos predi-
letos no Supremo Tribunal 
Federal (STF), e escalou o 
conflito com a Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) em torno da 
vacinação infantil contra a 
Covid-19. Para completar, 
deu nova declaração de 
tom preconceituoso con-
tra o governador do Mara-
nhão, Flávio Dino (PSB), e 
usou a inflação de 10,67% 
de 2015, no governo Dilma 
Rousseff, para justificar o 
Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) de 
10,06% em 2021.

Bolsonaro volta a colocar em dúvida 
o resultado das eleições de 2018
Iander Porcella
Agência Estado

Em decorrência do des-
lizamento do bloco rochoso 
que causou a morte de dez 
pessoas no sábado (8), o 
Ministério Público Federal 
(MPF) recomendou a três 
municípios que interditem 
o acesso a áreas de cânions 
no Lago de Furnas. A orien-
tação é para que a medida 
vigore até que seja feito um 
mapeamento geológico do 
local, com laudo que ateste 
a segurança para atividades 
de navegação e turismo.

A tragédia ocorreu em 
uma das principais atrações 
turísticas de Capitólio (MG), 
localizado a cerca de 290 
quilômetros de Belo Hori-
zonte. O bloco de pedra des-
pencou por volta de 12h30 
no local onde estavam lan-
chas que transportavam 
dezenas de turistas. Pouco 
tempo depois do ocorrido, 
imagens gravadas por quem 
estava em embarcações me-
nos afetadas se dissemina-
ram pelas redes sociais.

Capitólio é um dos mu-
nicípios que recebeu a re-
comendação do MPF. A pre-
feitura já interditou o local 
da tragédia. As outras duas 
cidades são São João Batista 
do Glória (MG) e São José da 
Barra (MG). As prefeituras 
têm um prazo de 15 dias 
para informar se acatam os 
pedidos. Em caso negativo, 
o MPF poderá avaliar se vai 
à Justiça para obrigar a ado-
ção das medidas.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais, 
todos os mortos estavam em 
uma única lancha, embora 
uma outra tenha afundado e 
mais duas também tenham 
sido fortemente atingidas 
pelo impacto da rocha no 
lago. Vídeos mostraram o 
ponto de vista de outras em-
barcações que, mesmo um 
pouco mais distantes, foram 
afetadas pela enxurrada de 
água que se formou, mas 
conseguiram deixar o local. 
Além dos mortos, pelo me-
nos 24 vítimas precisaram 
de socorro em unidades de 
saúde, algumas com fratu-
ras e escoriações.

Assim como em boa 
parte do estado de Minas 
Gerais, um alto volume de 
chuvas foi registrado nas úl-
timas semanas em Capitólio. 
Cerca de duas horas antes 
da tragédia, a Defesa Civil 
chegou a emitir um alerta 
de cabeça d’água para a re-
gião. Os passeios turísticos, 
no entanto, foram mantidos.

No documento encami-
nhado aos três municípios, o 
MPF recomendou também 
a proibição de navegação de 
turismo nas áreas da região 
quando a Defesa Civil emitir 
alertas para ocorrência de 
tempestades, chuvas intensas 
e riscos de cabeça ou trom-
ba d’água. Essa medida deve 
valer até que os planos de or-
denamento náutico de cada 
cidade sejam revistos, com o 
mapeamento dos locais cujo 
acesso deve ser proibido sob 
tais condições climáticas.

MPF quer interditar
cânions em Furnas
Léo Rodrigues
Agência Brasil 

Matheus de Souza
Agência Estado



Objetivo é enfrentar picos de casos da doença em seis estados americanos, além da distribuição de 500 milhões de testes

O governo dos EUA 
anunciou na última quinta-
feira, que enviará médicos 
militares para hospitais de 
seis estados americanos que 
enfrentam picos de casos de 
Covid causados pela variante 
Ômicron e distribuirá mais 
500 milhões de testes, além 
de máscaras de melhor qua-
lidade para a população. O 
país vem batendo recordes 
seguidos de casos e de hospi-
talizações.

O presidente america-
no, Joe Biden, disse que es-
tava orientando sua equipe 
a comprar mais 500 milhões 
de testes para distribuição, 
dobrando a compra anterior, 
enquanto seu governo luta 
para responder à variante. 

“Isso significará um bilhão 
de testes no total para aten-
der à demanda futura”, disse 
Biden. “E continuaremos tra-
balhando com os varejistas e 
vendedores online para au-
mentar a disponibilidade.”

Mas não está claro quan-
do os testes estarão disponí-
veis. Biden anunciou o pri-
meiro lote de 500 milhões 
pouco antes do Natal e, se-
gundo funcionários da Casa 
Branca, ele não será entregue 
até o final deste mês. O pre-
sidente disse que os exames 
em casa - juntamente com 
mais de 20 mil locais de tes-
tagem em todo o país - aju-
darão a atender à crescente 
demanda de pessoas que ten-
tam continuar trabalhando e 
estudando, apesar da rápida 
disseminação do vírus. Além 

disso, Biden disse que está 
enviando 120 médicos mili-
tares para seis estados onde 
os hospitais foram tomados 
por casos da Ômicron. Se-
gundo ele, este é apenas o 
início, pois pretende enviar 
mais de mil militares para 
ajudar médicos e enfermei-
ros a lidar com o aumento 
dos casos.

Recordes
O presidente apareceu 

ao lado de Lloyd J. Austin, se-
cretário de Defesa, e Deanne 
Criswell, diretora da Agência 
Federal de Gerenciamento 
de Emergências, para falar 
sobre as equipes que irão 
para os locais mais atingi-
dos. Segundo ele, as equipes 
devem começar a chegar a 
hospitais de Michigan, New 

Jersey, Novo México, Nova 
York, Ohio e Rhode Island 
para ajudar na triagem de 
pacientes, permitindo a libe-
ração de espaços nos depar-
tamentos de emergência.

Biden também prome-
teu revelar na próxima se-
mana planos para ajudar 
os americanos com másca-
ras gratuitas e de alta qua-
lidade, que são melhores 
na prevenção da infecção. 
Especialistas dizem que as 
máscaras KN95 e N95 pro-
tegem melhor contra a va-
riante Ômicron do que as 
máscaras de pano ou cirúr-
gicas que muitas pessoas 
usam. “Como eu disse nos 
últimos dois anos, por favor, 
use máscara. Acho que faz 
parte do seu dever patrió-
tico”, disse o presidente, re-

conhecendo que “não é tão 
confortável e é uma dor de 
cabeça”. Os anúncios fazem 
parte dos esforços do gover-
no para combater o recente 
surto de casos. Com o sur-
gimento da Ômicron, houve 
um aumento de contágios, 
chegando a mais de 780 mil 
em média por dia em todo o 
país. Embora aparentemente 
a Ômicron cause sintomas 
menos graves, o número de 
americanos hospitalizados 
com Covid-19 atingiu um re-
corde de cerca de 142 mil.

Após as festas de fim de 
ano, o país passou a registrar 
recordes diários de novos ca-
sos, e ultrapassou a marca de 
um milhão de infecções em 
um único dia. O elevado nú-
mero de pessoas infectadas 
quase provocou o colapso 

nos postos de saúde e hos-
pitais, pois muitos trabalha-
dores também contraíram 
a Covid. A alta nos EUA im-
pulsionou o aumento do nú-
mero de infecções em todo 
o mundo, que registrou 3,6 
milhões de casos na última 
quarta-feira.    

Agência Estado 

Covid: Biden enviará médicos 
militares para hospitais nos EUA
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Inflamação como possível efeito colateral da AstraZeneca

Um painel de segurança 
da agência reguladora euro-
peia de saúde recomendou 
ontem acrescentar uma rara 
inflamação vertebral, chama-
da mielite transversa, como 
um possível efeito colateral da 
vacina da AstraZeneca contra 
a Covid-19.

A vacina enfrentou uma 
série de contratempos, in-
cluindo atrasos na produção 
e investigações de reguladores 
após casos raros de efeitos 
colaterais graves, como coá-
gulos sanguíneos com níveis 
baixos de plaquetas, o que 

levou a restrições ao uso do 
imunizante em vários países. 
O comitê de segurança da 
Agência Europeia de Medica-
mentos (EMA) também reiterou 
a recomendação para que um 
alerta semelhante seja incluído 
para a vacina de uma dose da 
Johnson & Johnson.

A mielite transversa é ca-
racterizada por uma inflama-
ção de um ou ambos os lados 
da medula espinhal e pode 
causar fraquezas nos bra-
ços ou pernas, com sintomas 
sensoriais ou problemas nas 
funções urinárias e digestivas.

O comitê, após revisar os 
dados, concluiu que a relação 

causal entre as duas vacinas e 
a mielite transversa é, ao me-
nos, uma possibilidade razoá-
vel. Entretanto, acrescentou 
que a relação risco-benefício 
de ambas as vacinas continua 
inalterada.

A AstraZeneca não res-
pondeu imediatamente a um 
pedido da Reuters para co-
mentar o assunto.

A agência regulatória não 
ofereceu informações sobre 
quantos casos foram registra-
dos após a vacinação, mas a 
mielite transversa foi adiciona-
da como uma reação adversa 
de frequência desconhecida 
às informações do imunizante.

Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF

Vacina já enfrentou investigações de reguladores após casos raros de efeitos colaterais graves

Veterinários e am-
bientalistas alertam que 
lixo plástico em aterro 
a céu aberto no leste do 
Sri Lanka está matando 
elefantes. Dois animais 
foram encontrados mor-
tos no último fim de se-
mana.

Cerca de 20 elefan-
tes morreram nos últi-
mos oito anos, depois de 
consumir lixo plástico no 
aterro da vila de Pallakka-
du, no distrito de Ampara, 
cerca de 210 quilômetros 
(km) a leste da capital, Co-
lombo. 

Exames realizados 
nos animais mostraram 
que eles engoliram gran-
de quantidade de plástico 
não degradável encontra-
do em depósito de lixo, 
segundo o veterinário 
da vida selvagem Nihal 
Pushpakumara.

O número de elefan-
tes diminuiu de cerca de 
14 mil no século 19 para 
6 mil em 2011, de acordo 
com o primeiro censo des-
ses animais no país. Eles 
estão cada vez mais vul-
neráveis devido à perda e 
degradação do seu habitat 
natural.

Elefantes 
morrem 
após comer 
lixo plástico
Agência Brasil Agência Estado

Agência Estado

Agência Brasil

Em El Salvador

Telefones de jornalistas 
foram grampeados

O Citizen Lab, labora-
tório de cibersegurança da 
Universidade de Toronto, e 
a Access Now, organização 
de direitos digitais, desco-
briram que os telefones ce-
lulares de mais da metade 
dos funcionários do jornal 
El Faro, de El Salvador, fo-
ram grampeados entre ju-
nho de 2020 e novembro de 
2021. A espionagem coinci-
de com denúncias de casos 
de corrupção e ligações do 
narcotráfico com o governo 
do presidente salvadore-
nho, Nayib Bukele.

As duas organizações 
concluíram que os telefo-
nes de pelos menos 35 jor-
nalistas e ativistas foram 
invadidos pelo Pegasus, 
software de espionagem 
da empresa israelense 
NSO Group. A espionagem 
atingiu todos os cargos do 
jornal: editores, redatores, 
diretores e até o setor ad-
ministrativo. Desde que 
Bukele assumiu, em junho 
de 2019, o jornal vem pu-
blicando reportagens com 
denúncias que envolvem o 
governo.

A mais recente revelou 
um acordo entre o governo 
e gangues para pacificar o 

país. O caso mais marcante 
é o do jornalista Carlos Mar-
tínez, que assinou todas as 
reportagens sobre pactos 
entre políticos e narcotrafi-
cantes. Um dos mais espio-
nados foi Óscar Martínez, 
vítima de 42 escutas. Edi-
tor-chefe do jornal El Faro, 
ele é autor de vários livros 
e documentários sobre car-
téis e gangues.

Bukele
Os pesquisadores do 

Citizen Lab e da Access 
Now dizem que cada ope-
ração de espionagem custa 
milhares de dólares e dá ao 
programa Pegasus acesso 
total ao conteúdo do tele-
fone celular: mensagens de 
texto, de voz, imagens, ar-
quivos, ativação da câmera 
e do microfone, redes so-
ciais, anexos de mensagens, 
aplicativos, e-mail, registros 
de chamadas e GPS.

Investigações pareci-
das realizadas com repór-
teres, ativistas e opositores 
de outros países indicaram 
que os governos geralmen-
te estão por trás dos gram-
pos. O NSO Group declarou 
que só vende o Pegasus 
para governos e com a au-
torização do Ministério da 
Defesa de Israel. 

Ataque cibernético atinge 
sites do governo ucraniano

Um ataque cibernético 
deixou vários sites do governo 
ucraniano temporariamente 
indisponíveis ontem, informa-
ram autoridades locais. Embo-
ra não tenha ficado imediata-
mente claro quem estava por 
trás da invasão, a interrupção 
ocorreu em meio a tensões 
crescentes com a Rússia e de-
pois que as negociações entre 
Moscou e o Ocidente não con-
seguiram produzir nenhum 
progresso significativo nesta 
semana

O porta-voz do Ministé-
rio das Relações Exteriores da 
Ucrânia, Oleg Nikolenko, dis-
se à Associated Press que era 
muito cedo para dizer quem 
poderia estar por trás do ata-
que, mas que “há um longo 
histórico de ataques ciberné-
ticos russos contra a Ucrânia 
no passado”.

Os sites do Gabinete do 
país, sete ministérios, o Te-
souro, o Serviço Nacional de 
Emergência e o site de servi-
ços estatais, onde os passapor-
tes eletrônicos e certificados 
de vacinação dos ucranianos 
estão armazenados, ficaram 
temporariamente indisponí-
veis ontem como resultado 
do ataque.

Os sites continham uma 
mensagem em ucraniano, rus-

so e polonês, dizendo que os 
dados pessoais dos ucrania-
nos vazaram para o domínio 
público. “Tenha medo e espere 
o pior. Isso é para o seu passa-
do, presente e futuro”, dizia a 
mensagem, em parte.

Estados Unidos
A secretária de imprensa 

da Casa Branca, Jen Psaki, afir-
mou ontem que o governo dos 
Estados Unidos e aliados “es-
tão profundamente preocupa-
dos” com os ataques ciberné-
ticos que paralisaram sites da 
Ucrânia, mas evitou especular 
se a Rússia estaria por trás do 
ataque. Em entrevista coletiva, 
a porta-voz reforçou o com-
promisso de Washington em 
tomar medidas para apoiar 
ucranianos e aliados.

Jen Psaki também anun-
ciou que o presidente norte
-americano, Joe Biden, fará 
uma coletiva de imprensa na 
próxima quarta-feira, às 18 
horas (de Brasília).

A Casa Branca voltou a 
expressar preocupação em 
relação a uma possível inva-
são da Rússia à Ucrânia, en-
quanto Moscou continua am-
pliando as atividades militares 
na fronteira com o território 
ucraniano. Jen Psaki, acusou 
ontem o Kremlin de fabricar 
pretextos para um eventual 
ataque, inclusive criando fal-

sas provocações ucranianas 
que justificariam a campanha.

“Se a Rússia invadir a 
Ucrânia, haverá consequên-
cias econômicas bem maiores 
que aquelas de 2014”, disse 
ela, em referência ao ano em 
que o governo de Vladimir 
Putin anexou a Crimeia da 
Ucrânia.

Sobre as negociações 
para retorno do acordo nu-
clear com o Irã, Psaki disse 
que houve progressos, mas 
destacou que o momento atual 
é “crítico” para que haja avan-
ços em direção a um entendi-
mento.

Segundo ela, Washington 
não vai permitir que Teerã de-
senvolva uma arma nuclear.

A interrupção ocorreu 
em meio a tensões 
crescentes com a 

Rússia e depois que 
as negociações entre 

Moscou e o Ocidente não 
conseguiram produzir 

nenhum progresso 
significativo nesta 

semana

Biden também prometeu 
revelar na próxima 
semana planos para 

ajudar os americanos com 
máscaras gratuitas e de alta 
qualidade, que são melhores 

na prevenção da infecção



Volto mais uma vez a mexer com os 
sindicatos. Desta vez para lançar a seguinte 
indagação: para que serve mesmo um 
sindicato? A legislação trabalhista brasileira, 
consolidada em 1943, através da CLT, permite 
a existência da representação sindical laboral 
e patronal. No presente artigo reportar-me-ei 
aos sindicatos de categoria profissional de 
trabalhadores.

Não me estenderei muito em buscar 
amparo de análises em tempos muito 
distantes. Bastante será o ano de 1994, como 
marco temporal. Nesse ano, a economia 
brasileira passou a viver momentos 
diferentes. Com o fim da inflação inercial, 
preços e salários deixaram de ser alterados 
por força de indexadores e a data base de 
reajustes salariais, por categoria salarial, foi 
desarticulada. A era dos grandes dissídios 
coletivos fragilizou a luta de categorias 
de peso, como os bancários, petroleiros e 
metalúrgicos.

Quando chegava setembro, bancários 
e petroleiros entravam em cena e todo o 

patronato começava a viver momentos de 
apreensão. Os índices de reajustes salariais 
conquistados por essas duas categorias 
profissionais serviam como referência 
para as demais categorias. Exatamente no 
primeiro governo FHC esse elo foi quebrado. 
As entidades de representação sindical 
perderam força e prestígio. A estrutura 
sindical varguista – sindicatos, federações 
e confederações – passou a sobreviver da 
contribuição sindical compulsória. A CUT, 
que havia iniciado um processo de formação 
sindical e política ainda na década de 1980, 
não tinha a sua institucionalidade reconhecida 
nos termos da regulação trabalhista do país 
e, por conseguinte, os sindicatos a ela filiados 
não deram continuidade à formação de base, 
transformando-se em grandes escritórios, 
cuja sobrevivência dependia do ganho de 
ações trabalhistas.

Adeus à formação política e sindical. 
Os sindicatos de luta investiram nas 
campanhas políticas do PT. Ajudaram 
a eleger Lula da Silva e boa parte das 

lideranças foi capturada e cooptada pelos 
governos petistas também estaduais e 
municipais, além obviamente de passarem 
a servir à burocracia federal. Os sindicatos 
sem filiação às centrais sindicais, como os 
sindicatos dos fiscais de renda da Paraíba, 
firmaram uma política de enfrentamento aos 
governadores estaduais na base de troca de 
favores. A categoria fiscal recebia reajustes, 
às vezes até trimestral, engordando seus 
contracheques em descompasso com o 
restante dos ganhos da burocracia estatal. 
Por outro lado, esses sindicatos calaram-
se diante de administrações tributárias 
descompromissadas com os resultados 
positivos das políticas fiscais.

Na Paraíba, ao longo da segunda metade 
da década de 1990 e toda a década dos anos 
de 2000, os governos estaduais passaram 
a sobreviver da cobrança de impostos 
antecipados, da substituição tributária e de 
todo e qualquer artifício que pudesse renegar 
o esforço fiscal. Por outro lado, renunciavam 
receitas de forma criminosa por intermédio 

da concessão de benefícios fiscais de forma 
indiscriminada.

Quando na Paraíba emergiu um governo 
com gestão afastada desses critérios de 
administrar a Fazenda Pública ao molde 
patrimonialista, então se acabaram as trocas 
de favores. O reflexo das mudanças, pela 
imposição de um sentido de governabilidade 
mais republicana, deixou o sindicato dos 
fiscais, como exemplo, atordoado devido à 
inconsistência de sua pauta reivindicativa 
diante da realidade macroestrutural do 
estado. O seu isolamento social e a distância 
dos salários de seus associados da média dos 
servidores públicos estadual lhes fizeram 
entrar numa crise existencial. Talvez o 
entendimento da própria crise não seja tarefa 
tão fácil. A principal razão reside no fato da 
aceitabilidade do fato de que, por falta de 
formação, a base não se alargou na efetividade 
política e a direção não se renovou. E mais, 
passou a ser maior do que a base.

E então: para que serve mesmo um 
sindicato nos dias de hoje?

Para que serve mesmo um sindicato?

Acilino Alberto Madeira Neto
amadeiraneto@gmail.com/ColaboradorOpinião

Economia
João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 15 de janeiro de 2022     |     A UNIÃO        17

Ibovespa 

+0,04%
R$ 5,532

-0,39%
R$ 6,312

-0,32%
R$ 7,562

+0,86%
106.438,82 pts

O marco legal para micro e 
minigeradores de energia (Lei 
14.300/2022) vai permitir diversos 
ganhos. Além de gerar economia, ha-
verá maiores incentivos à utilização 
de fontes renováveis de energia, que 
evitam a emissão de dióxido de carbo-
no (CO2) e outros gases poluentes na 
atmosfera. A afirmação é do engenhei-
ro eletricista Euler Macêdo, vice-dire-
tor do Centro de Energias Alternativas 
e Renováveis (Cear) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).

O professor defende que a micro 
e a minigeração distribuída irá con-
tribuir com o melhor funcionamento 
do setor elétrico, reduzindo o custo da 
energia para a população. Essas alte-
rações atingem tanto os consumido-
res que já geram sua própria energia 
quanto os novos projetos com uma 
carência de 12 meses. “Isso é positivo, 
principalmente para as pessoas que já 

geram a própria energia e quem vai 
instalar até esses próximos 12 meses. 
Até janeiro de 2023, o consumidor vai 
ter a possibilidade de instalar e man-
ter as mesmas regras que são adota-
das atualmente”, declara.

A lei foi publicada no Diário Ofi-
cial da União (DOU) do último dia 7 
e, segundo o texto, essas modalida-
des permitem que os consumidores 
produzam a própria energia que 
utilizam por meio de fontes renová-
veis, tais como a solar fotovoltaica, a 
eólica, de centrais hidrelétricas e a de 
biomassa.

Para o diretor do Cear, a energia 
solar (fotovoltaica) será uma das prin-
cipais beneficiadas, já que ela é para 
menores potências e os empreendi-
mentos voltados à eólica, por exem-
plo, são maiores para compensar os 

custos mais altos e têm um tipo de 
geração diferente de micro e minige-
radores. A concessionária continua 
tendo que fazer a instalação do medi-
dor bidirecional para a energia solar.

Para o consumidor, o pesquisa-
dor observa que o marco legal permi-
tirá que todos ganhem: ganha quem 
tem o sistema, quem não tem (porque 
também consegue ter uma tarifa mais 
barata) e ganha também o planeta, de-
vido ao incentivo à energia renovável. 
“Com a energia renovável, você dimi-
nui a necessidade de fontes baseadas, 
por exemplo, nas termelétricas, que 
utilizam combustíveis fósseis para ge-
rar energia”, completa.

Ele cita três principais pontos im-
portantes para a população: o primei-
ro é o tempo, pois quem já instalou e 
até para as pessoas que vão instalar 
a energia solar, o sistema permite até 
12 meses após a sanção da lei com as 
mesmas características de hoje. Ou 
seja, não vai ter taxação financeira 
pela utilização do sistema de distri-
buição. “Isso faz com que as pessoas 
consigam se planejar e comecem a 
demandar a instalação desse tipo de 
sistema”, avalia o engenheiro.

O segundo ponto é que vai ha-
ver uma taxação, mas com estudo e 
implementação gradual, entre seis e 
oito anos, para que as concessionárias 
comecem a taxar a utilização da rede 
elétrica por esses tipos de sistema. 
Isso implicaria numa diminuição do 
percentual de economia na conta de 
luz de quem produz sua energia.

Na fatura de energia, além de 
impostos e iluminação pública, exis-
tem dois gastos: a tarifa de energia 
que é o que realmente foi consumido 
e a tarifa de utilização do sistema de 
distribuição. Sobre isso, o diretor do 
Cear explica que a pessoa que tem 
esse sistema fotovoltaico em casa 
hoje não paga nada a mais por uti-
lizar esse sistema de distribuição. E 
com o passar desse tempo gradual 
de seis a oito anos, o consumidor que 
instalar o equipamento na residência 
vai começar a ser tarifado pela utili-
zação do sistema.

A terceira característica é o cha-
mado acerto de contas. Assim, do 
mesmo jeito que o sistema fotovoltai-
co pode provocar alguns distúrbios 
na rede elétrica, ele também provoca 
algumas vantagens e essas podem ser 
precificadas, fazendo com que a rede 
elétrica também tenha vantagens.

Marco legal da minigeração 
de energia reduzirá custos

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Além de gerar uma economia 
financeira, o marco legal
permite maiores incentivos à 
utilização de fontes renováveis 
de energia, que evitam a
emissão de dióxido de carbono

Segurança jurídica às unidades consumidoras
Uma outra vantagem financeira citada é que 

as concessionárias podem postergar investimentos 
no desenvolvimento de subestações ou melhorias 
no sistema de transmissão, por conta desse tipo 
de instalação fotovoltaica nas residências. “As 
concessionárias vão ter que fazer tipo um ajuste 
de contas falando o que é vantagem e o que é 
desvantagem. O que for de desvantagem após 
esse crédito é que vai ser rateado pelos consumi-
dores”, descreve o engenheiro eletricista.

Segundo o professor, a meta era trazer segu-
rança jurídica às unidades consumidoras da micro 
e minigeração distribuída, pois esse marco legal 
dá um respaldo legal que não existia nesse seg-
mento, porque estava baseado em uma resolução 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
“À medida que havia um aumento do número de 
utilizadores e de pessoas que instalam esse tipo 
de sistema nas residências, as concessionárias co-
meçaram a se sentir prejudicadas, porque estava 
tendo uma sobrecarga do sistema em alguns pon-
tos e elas estavam começando a querer sobretaxar 
isso. Isso causava instabilidade jurídica”, comenta.

Por conta dessa instabilidade, esse tema foi 
amplamente discutido entre os representantes das 
empresas concessionárias e das instaladoras desse 
tipo de energia. Esses debates duraram mais de 
cinco anos até chegarem no marco legal.

Ao colocar energia solar em casa, existe uma 
taxa de disponibilização do sistema, ou seja, só 
de estar conectado na rede e ter a energia dis-
ponível, o consumidor paga uma taxa mínima, 
além da taxa de iluminação pública e outros 
impostos. Mas, com o marco legal, esse paga-

mento continuará a ser feito, mas vai ser possível 
se planejar durante 12 meses para instalar e não 
ter nenhum outro adicional nos boletos.

Conforme o pesquisador, a medida é uma 
garantia de que o consumidor vai saber o que 
está fazendo. “Antes, existia concessionária que 
queria sobretaxar a energia que era gerada em 
60% da fatura, e para quem fez o investimento 
isso inviabiliza. Por isso, na medida que regu-
lamenta, as pessoas sabem que não vão ter 
cobranças além do que elas já sabem”, diz.

Setor em crescimento
Para o engenheiro eletricista, a energia solar 

é o segmento que cresceu mais de 300% nos 
últimos dois anos. Isso significa que existe uma 
maior oferta de empresas que podem fazer a 
instalação adequada. Ele acredita que o marco 
legal pode aumentar a demanda pelas fontes 
renováveis, principalmente a solar, porque esse 
setor já estava bastante aquecido e com a pan-
demia da Covid-19 houve limitação de produtos 
no mercado – já que boa parte do material é 
importado –, além de dificuldades no transporte.

“Hoje existem filas de espera para chegar 
painéis solares. Junto com a pandemia, o merca-
do já está aquecido e agora, com o marco legal, 
tenho certeza de que a procura vai se intensificar 
ainda mais”, comemora.

Por isso, ele sugere que os interessados em 
colocar energia solar façam uma pesquisa bem 
aprofundada, consultando várias empresas que 
tenham engenheiros eletricistas, que são os pro-
fissionais habilitados para esse projeto.

Isso é positivo para as 
pessoas que já geram e que vão 
gerar sua própria energia. Até 
janeiro de 2023, o consumidor 
vai ter a possibilidade de instalar 
e manter as mesmas regras que 

são adotadas hoje 

Engenheiro da UFPB diz que legislação beneficiará, principalmente, as pessoas que já produzem a energia que consomem



Resultado foi puxado pelo forte aumento dos preços dos produtos exportados e também da expansão do volume

As exportações do agro-
negócio em 2021 somaram 
recorde de US$ 120,59 bi-
lhões, alta de 19,7%, em re-
lação ao ano anterior, con-
forme dados divulgados pela 
Secretaria de Comércio e Re-
lações Internacionais (SCRI) 
do Ministério da Agricultura. 
Em dezembro, o desempe-
nho do setor também foi re-
corde, de US$ 9,88 bilhões, 
36,5% superior aos US$ 7,24 
bilhões de 2020.

Segundo o ministério, em 
nota, no último mês do ano o 
resultado foi puxado pelo for-
te aumento dos preços dos 
produtos exportados (22,5%) 
e também da expansão do 
volume exportado (11,4%). 
“Além dos preços elevados, 
houve recorde no volume ex-
portado pelo Brasil no agro-
negócio (15,62 milhões de 
toneladas). De acordo com os 
analistas da SCRI, os desta-
ques foram para soja em grãos 
(2,71 milhões de toneladas; 
+889,5%); farelo de soja (1,72 
milhão de toneladas; +82%); 
celulose (1,64 milhão de tone-
ladas; +28,8%); e carnes (667 
mil toneladas; +3,3%)”, disse a 
pasta.

Com este cenário, pre-
ços elevados e aumento do 

volume exportado, a parti-
cipação do agronegócio nas 
exportações brasileiras vol-
tou a crescer. Em dezembro 
de 2020, as exportações do 
agro foram responsáveis por 
39,2% do valor total vendido 
ao exterior, e, em dezembro 
de 2021, a participação al-
cançou 40,6%.

Produção agropecuária
O Valor Bruto da Pro-

dução Agropecuária (VBP) 
atingiu R$ 1,129 trilhão em 
2021, 10,1% acima do va-
lor alcançado em 2020, de 
R$ 1 025 trilhão, segundo o 
Ministério da Agricultura. 
Levantamento da Secretaria 
de Política Agrícola mostra 
que as lavouras somaram R$ 
768,4 bilhões, o equivalente 
a 68% do VBP e crescimen-
to de 12,7% na compara-
ção com 2020; e a pecuária, 
R$ 360,8 bilhões (32% do 
VBP),alta de 4,9%. Em nota, 
diz que o bom desempenho 
ocorreu mesmo diante da 
falta de chuvas, seca e geadas 
em regiões produtoras.

Para este ano, o VBP es-
perado é de R$ 1,162 trilhão, 
2,9% acima do obtido em 
2021. “Continuam boas as 
chances para algodão, café 
milho, soja, trigo e produtos 
da pecuária, especialmente 

Agência Estado 

Exportações do agronegócio 
têm recorde de US$ 120,6 bi
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carnes bovina e de frango. 
Também não devemos ter 
problemas de abastecimento 
interno e externo, pois como 
mencionado as previsões são 
de safra elevada de grãos e 
oferta satisfatória de carnes”, 
disse a pasta.

Os produtos com me-
lhores resultados no VBP 
de 2021 foram soja, R$ 366 

bilhões; milho, R$ 125,2 bi-
lhões; algodão, R$ 27,6 bi-
lhões; arroz, R$ 20,2 bilhões; 
cacau, R$ 4,2 bilhões; café, R$ 
42,6 bilhões; trigo, R$ 12,5 
bilhões; carne bovina, R$ 
150,9 bilhões; carne de fran-
go, R$ 108,9 bilhões; e leite, 
R$ 51,8 bilhões. Juntos, res-
ponderam por 76% do VBP 
do ano passado.

A pasta diz que três fa-
tores impulsionaram o cres-
cimento: preços favoráveis, 
quantidades produzidas e o 
mercado internacional que 
em geral, tem sido favorável 
para vários desses produtos. 
“O mercado internacional e 
os preços foram os mais rele-
vantes desses fatores”, desta-
ca o ministério na nota.

Apesar da crise econômica que enfrentam alguns setores, o agronegócio apresentou um desempenho significativo com  o aumento das exportações

Foto: Agência Brasil

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA REUNIÃO DO CONSELhO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 001/2022

Ficam convocados os senhores conselheiros do Conselho de Administração da Empresa Pa-
raibana Comunicação S.A.-EPC, à comparecerem para a Reunião do Conselho de Administração 
nº 001/2022, a se realizar as 09h30min do dia 21 de janeiro de 2022, de forma remota, por meio da 
plataforma Google meet, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - Apresentação da Resolução 01/2022 referente a transformação, criação e extinção de car-
gos comissionados e a nova estrutura organizacional da Empresa Paraibana de Comunicação 
S.A-EPC;

II - Outros assuntos de interesse da empresa.
João Pessoa-PB, 14 de janeiro de 2022.

LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA 
Presidente do Conselho de Administração
Lúcio Landim Batista da Costa – Membro Titular
Naná Garcez de Castro Dória – Membro Titular

William Pereira da Costa – Membro Titular
Rui Cezar de Vasconcelos Leitão – Membro Titular

Genesio Carneiro Leal Filho – Membro Titular

Sete das oito atividades 
que integram o varejo regis-
traram perdas em novembro 
de 2021 ante novembro de 
2020. Os dados são da Pes-
quisa Mensal de Comércio e 
foram divulgados ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Na mé-
dia global, o comércio varejista 
teve um recuo de 4 2%, o mais 
acentuado para o mês desde 
2015, quando encolheu 7 8%.

Segundo Cristiano San-
tos, gerente da pesquisa do 
IBGE, o volume de vendas 
motivado pelas promoções da 
Black Friday em 2021 foi me-
nor do que em 2020.

Em novembro de 2021, 
houve quedas ante novem-
bro de 2020 nas vendas de 
Móveis e eletrodomésticos 
(-21,5%), Equipamentos e 
material para escritório, in-
formática e comunicação 
(-5,6%), Outros artigos de 
uso pessoal e doméstico 
(-2,6%), Combustíveis e lu-
brificantes (-7,1%), Hiper-
mercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebi-
das e fumo (-0,5%), Livros, 
jornais, revistas e papelaria 
(-14,4%) e Tecidos, vestuário 
e calçados (-4,4%). O único 
setor com expansão foi Arti-
gos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (2,5%).

Varejo: oito atividades 
registraram perdas

Em mais um ano de 
queda, o uso de cheques 
caiu 23,7% no Brasil em 
2021 na comparação com 
o ano anterior, de acordo 
com levantamento divul-
gado ontem, pela Federa-
ção Brasileira de Bancos 
(Febraban). Foram com-
pensados 218,9 milhões 
de cheques no ano passado, 
com valor total de R$ 667 
bilhões, 0,22% menor que 
o registrado em 2020.

O total de cheques 
compensados no ano pas-
sado representa uma fra-
ção dos 3,3 bilhões com-
pensados no país em 1995, 
primeiro ano da série e 
também o que teve a maior 
quantidade de documentos 
compensados.

Em 26 anos, o número 
caiu 93,4%, diante do avan-
ço de meios eletrônicos de 
pagamento.

Ao longo do período, 

as estatísticas compiladas 
pela Febraban a partir do 
Serviço de Compensação 
de Cheques (Compe) mos-
tram quedas em quase to-
dos os anos, com poucas 
exceções.

“As estatísticas divul-
gadas pela Febraban reve-
lam que o cliente bancá-
rio tem deixado, cada vez 
mais, de usar cheques, e 
optado por outros meios 
de pagamento, em especial 
os canais digitais (internet 
e mobile banking), que 
atualmente são responsá-
veis por 67% de todas as 
transações feitas no país, 
segundo a última edição 
da Pesquisa Febraban de 
Tecnologia Bancária”, diz 
Walter Faria, diretor adjun-
to de serviços da entidade.

Em comparação, no 
primeiro ano de funciona-
mento do Pix, sistema de 
pagamentos instantâneos 
colocado no ar pelo Banco 
Central em novembro de 
2020, foram 7 bilhões de 

transações, com volume fi-
nanceiro de R$ 4 trilhões. A 
última edição do Radar Fe-
braban mostrou que 71% 
dos brasileiros já utilizam 
o Pix.

A menor utilização dos 
cheques também levou a 
uma redução de outros 
números relacionados ao 
meio de pagamento. Em 
2021, foram devolvidos 
18,6 milhões de cheques, 
queda também de 23,7% 
em relação ao ano anterior. 
O total de cheques sem fun-
dos caiu de 15,2 milhões 
para 13,6 milhões entre 
2020 e o ano passado.

Uso de cheques caiu 93,4% 
no país entre 1995 e 2021
Matheus Piovesana
Agência Estado

Agência Estado

Pesquisa do IBGE

Produção industrial 
recua em estados
Agência Estado

A produção indus-
trial recuou em oito dos 
15 locais pesquisados 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) na passagem 
de outubro para novem-
bro. As maiores perdas 
foram registradas pelo 
Amazonas (-3,5%), Ceará 
(-2,5%) e Rio de Janeiro 
(-2,2%). São Paulo está 
entre as maiores altas, 
com 1% de crescimen-
to, atrás de Mato Grosso 
(14,6%), Santa Catarina 
(5%), Pará (3,5%) e Rio 
Grande do Sul (1,2%).

Em novembro,  a 
produção industrial caiu 

0,2% contra outubro, 
mas acumulava alta de 
4,7% no ano e 5% em 12 
meses.

Na comparação com 
novembro de 2020, a 
indústria nacional teve 
redução de 4,4% em no-
vembro de 2021, com 
dez dos 15 locais pesqui-
sados apontando taxas 
negativas. Vale citar que 
novembro de 2021 (20 
dias) teve o mesmo nú-
mero de dias úteis do que 
igual mês do ano ante-
rior (20). Bahia (-15,7%), 
Amazonas (-13,0%), Cea-
rá (-11,1%) e região Nor-
deste (-10,5%) assina-
laram os recuos de dois 
dígitos e os mais intensos.

Agência Brasil

As vendas financia-
das de veículos em 2021 
tiveram um crescimento 
de 6,8% em relação ao ano 
anterior, apontam dados 
da B3, a bolsa de valores 
de São Paulo. 

No total, foram 5,9 
milhões de unidades, in-
cluindo motos, automóveis 
leves e pesados e também 
novos e usados. Foram 375 
mil unidades negociadas a 
mais no ano passado.

O segmento de veí-
culos pesados e de motos 
foram os destaques de 
2021 com alta de 18% e 
17,6%, respectivamente. 
No setor de veículos le-
ves, houve crescimento 
de 4% na comparação 
com as unidades finan-
ciadas em 2020.

O financiamento de 
carros usados correspon-
de a 70% do total, um 
crescimento de 10,7% na 
comparação com 2020. 

Vendas 
financiadas
de veículos
sobem 6,8% 

O total de cheques 
compensados no ano 
passado representa 
uma fração dos 3,3 

bilhões compensados 
no país em 1995

O Valor Bruto da 
Produção Agropecuária  
atingiu R$ 1,129 trilhão 
em 2021, 10,1% acima 

do valor alcançado 
em 2020



Programa é destinado a alunos do ensino superior em situação de vulnerabilidade social; inscrições seguem até dia 21

Os estudantes que são 
beneficiados pelo Programa 
Municipal Apoio Universitá-
rio podem fazer o recadastra-
mento para continuar parti-
cipando da iniciativa até o 
próximo dia 21. Atualmente, 
ele possui 350 beneficiários 
ativos (vigentes) e de acordo 
com o coordenador Ezequias 
Gonçalves o objetivo desta 
atividade é acompanhar o 
desempenho destes alunos, 
pois o principal requisito é 
não ter reprovação nas dis-
ciplinas durante o período 
em que forem beneficiados.

Através do programa, 
os universitários recebem 
ajuda financeira da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP). “Esses alunos con-
correm ao programa através 
de um edital que diz que de 
seis em seis meses existe um 
monitoramento. Em uma das 
cláusulas do contrato que o 
aluno assina, diz que a  con-
dicionalidade é não ter ne-
nhuma reprovação durante 
esse período que esteja no 
programa”, explicou. 

O recadastramento 
ocorre nos meses de janeiro e 
julho. Caso seja verificado  no 
histórico da universidade al-
guma reprovação, o estudan-
te perderá 20% do benefício 
concedido para ele. Esse des-
conto de 20% é  acumulativo 
até perder a bolsa.  Segundo 
o coordenador do progra-
ma, muitos alunos trancam 
ou abandonam o curso e por 
isso, após seis meses, é pos-
sível reavaliar esses alunos 
em questões como a renda e 
outros aspectos relacionados 
a vulnerabilidade social. 

“São várias questões 
que nesse recadastramen-
to a gente  vai analisar e um 
dos pontos mais fortes é o 
desempenho.  É por isso que 
de seis em seis meses a gente 
faz a convocatória chamando 
esses alunos que já estão no 

PMJP faz recadastro de ajuda 
financeira para universitários 
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BNB abre financiamento para 
estudantes a partir de segunda

A partir da próxima 
segunda-feira, estudantes 
de nível superior podem 
solicitar crédito ao Banco 
do Nordeste, no âmbito do 
Programa de Financiamen-
to Estudantil (P-Fies). Os 
empréstimos cobrem até 
100% do valor da mensali-
dade e podem ser solicita-
dos em qualquer época do 
ano, por meio do portal do 
BNB, dispensando o deslo-
camento a agências.

O BNB reservou R$ 20 
milhões para este público, 
em 2022. Para alcançar a 
meta, pretende ampliar o 
relacionamento negocial 
com as instituições de en-
sino parceiras, renovando e 
expandindo os acordos com 
universidades.

Os recursos são oriun-
dos do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do 
Nordeste (FNE), principal 
funding da instituição, que 
dispõe de condições espe-

ciais de acesso ao crédito. 
Além dos juros mais baixos 
do mercado na modalidade, 
outra vantagem do finan-
ciamento do P-Fies é o pra-
zo de pagamento de até três 
vezes o tempo de duração 
do curso, durante o qual 
o pagamento mensal será 
de apenas 35% do valor da 
mensalidade mais os juros.

Os alunos devem estar 
regularmente matriculados 
em cursos de graduação 
não gratuitos, oferecidos 
por instituições de ensino 
conveniadas e que tenham 
sido avaliados pelo Minis-
tério da Educação (MEC). 
Para ser elegível, o estu-
dante deve ter participado 
de pelo menos uma edição 
do Exame Nacional de En-
sino Médio (Enem), a partir 
de 2010, ter obtido média 
das notas das provas igual 
ou superior a 450 pontos 
e nota maior que zero na 
redação.

Passo a passo
O estudante pode solici-

tar acesso ao FIES, pelo site 
do BNB, na opção Financia-
mento Estudantil, pelo botão 
Solicite seu Financiamento. 
O aluno deve efetuar cadas-
tro com todas as informa-
ções solicitadas e aguardar 
aprovação. Enquanto isso, 
ele e os envolvidos na soli-
citação também precisam 
realizar os procedimentos 
de cadastro digital.

Após as informações 
do estudante preenchidas e 
cadastros concluídos, a so-
licitação irá para a institui-
ção de ensino superior de 
destino, que irá emitir o DRI 
(documento de regularidade 
de inscrição). Quando tra-
tar-se de aditamento, será 
emitido o DRM (documento 
de regularidade de matrícu-
la) pela instituição de ensino 
superior, sem a necessidade 
de nova solicitação de finan-
ciamento no portal BNB.

Direitos Humanos

PB realiza conferência sobre 
igualdade racial em março

A V Conferência Es-
tadual da Promoção da 
Igualdade Racial da Pa-
raíba será realizada pela 
Secretaria da Mulher e 
da Diversidade Humana 
e Conselho Estadual de 
Promoção da Igualdade 
Racial da Paraíba (Cepir), 
nos dias 3 e 4 de março, 
em João Pessoa, com o 
tema central “Enfrenta-
mento ao racismo e às 
outras formas correlatas 
de discriminação étnico
-raciais e de intolerância 
religiosa: política de Esta-
do e responsabilidade de 
todas/os nós”. O Decreto 
Estadual nº 42.220, que 
oficializa o evento, foi pu-
blicado no Diário Oficial 
na edição do dia 12 deste 
mês. 

 De acordo com o de-
creto, os municípios de-
verão realizar suas con-
ferências municipais ou 
intermunicipais até 15 de 
fevereiro. A secretária da 
Mulher e da Diversida-
de Humana, Lídia Moura, 
informou que a portaria 
com a regulamentação 
dispondo sobre a orga-
nização, funcionamento 
e procedimentos para es-
colha de suas/seus dele-

gadas/os será publicada 
na próxima semana.  

O objetivo da confe-
rência é promover o deba-
te, as reflexões e o enca-
minhamento de medidas 
de enfrentamento do 
racismo e outras formas 
de discriminação étnico
-racial, étnico-cultural e 
de intolerância religio-
sa, além de  promover o 
respeito, a proteção e a 

concretização de todos 
os direitos humanos, li-
berdades fundamentais 
e religiosas da população 
negra e demais segmen-
tos étnico-raciais e étni-
co-culturais.

 “A conferência acon-
tece num momento po-
lítico importante para 
fortalecermos as ações 
relacionadas aos direitos 
e à promoção da igual-

dade de oportunidades 
para a população negra e 
demais segmentos étnico
-raciais e étnico-culturais, 
como ciganos, quilombo-
las, terreiros e indígenas”, 
disse Lídia Moura.

 Segundo ela, é funda-
mental que os prefeitos e 
prefeitas e os movimentos 
sociais se mobilizem para 
realização das conferên-
cias municipais e escolha 
de seus representantes.

 
Nacional
A V Conferência Na-

cional de Promoção da 
Igualdade Racial (Co-
napir) acontecerá entre 
2 e 6 de maio, em Brasília. 
A lei garante à população 
negra e aos demais gru-
pos étnico-raciais a efe-
tivação da igualdade de 
oportunidades, a defesa 
dos direitos étnicos indi-
viduais, coletivos e difusos 
e o combate à discrimina-
ção e às demais formas de 
intolerância étnica. A úl-
tima edição do evento foi 
realizada em 2018, com 
o tema “O Brasil na déca-
da dos afrodescendentes: 
reconhecimento, justiça, 
desenvolvimento e igual-
dade de direitos”.

O Decreto Estadual 
42.220, que oficializa o 
evento, foi publicado no 
Diário Oficial na edição 

do dia 12 deste mês

programa para fazer o reca-
dastramento”, destacou Eze-
quias Gonçalves.

Os estudantes cadas-
trados no programa devem 
procurar a sede da Prefei-
tura, no bairro de Água Fria, 
apresentando uma cópia dos 
documentos pessoais como 
RG, CPF, declaração da ins-

tituição de ensino, histórico 
universitário e comprovante 
de residência.O atendimen-
to ocorre das 8h30 às 12h 
e das 13h às 16h30. Outras 
informações podem ser dis-
ponibilizadas através do te-
lefone (83) 98714-9812 ou 

dos e-mails programabolsau-
niversitaria@hotmail.com 
e bolsauniversitariapjp@
gmail.com.

O Programa Apoio Uni-
versitário é destinado aos 
alunos do Ensino Superior 
em situação de vulnerabili-
dade social, cadastrados no 
Cadastro Único (CadÚnico)  e 
matriculados em instituições 
públicas ou privadas. Com 
isso, é feito um recorte do sa-
lário mínimo para definição 
do valor a ser recebido. 

Desta forma, os alunos 
oriundos do Cadastro Úni-
co cuja família recebe atual-
mente o Auxílio Brasil (antes 
bolsa família) irão receber o 
valor correspondente a um 
sexto do salário mínimo vi-
gente (R$ 201,66). Aqueles 
que estão apenas no CadÚni-
co e a família não é beneficiá-
ria do Auxílio Brasil, o apoio 
universitário corresponde a 
um terço do salário mínimo 
vigente (R$ 403,33). 

Assim, o valor do auxílio 
acompanha o reajuste do sa-
lário mínimo e o pagamento 
dos alunos que fizerem o re-
cadastramento em janeiro, 

será em fevereiro já com o 
novo valor. 

A iniciativa é da Prefeitu-
ra de João Pessoa e é gerida 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes) e 
oferece apoio financeiro para 
que consigam realizar sua 
graduação. Segundo a PMJP, 
o investimento neste apoio é 
de mais de R$ 600 mil anual 
com recursos próprios da 
Prefeitura.

O Apoio Universitário 
surgiu em 2008 e de acordo 
com o gestor existem muitos 
relatos dos alunos sobre o 
impacto positivo dessa ajuda 
financeira a qual permite que 
estas pessoas se mantenham 
melhor no curso superior. 
“São vários relatos sobre cus-
teio e outras situações encon-

tradas no curso de gradua-
ção. Esse benefício para eles 
foi um alívio para uma xerox, 
transporte ou alimentação. 
Na pandemia, também foi 
bom para manter uma inter-
net com mais qualidade, am-
pliar a velocidade da internet 
ou fazer alguma manutenção 
do computador”,  finalizou 
Ezequias Gonçalves.

Novas inscrições
Em março será lançado 

o novo edital descrevendo o 
perfil dos alunos beneficia-
dos já durante este ano.  “Es-
tamos nos preparando para 
lançar em março um edital 
com 250 vagas para ingresso 
de novos alunos para entrar 
em 2022”, revelou o coorde-
nador do programa.

O recadastramento é 
voltado apenas as pessoas 
que já recebem o apoio hoje 
pelo programa. Para novos 
beneficiários, a expectativa 
é lançar o edital em março, 
inscrições entre abril e maio, 
a assinatura do termo em ju-
nho e em julho os estudantes 
começam a receber o auxílio. 

Desta forma, após a inscri-
ção, uma comissão vai avaliar 
a questão da vulnerabilidade 
destas pessoas que precisarão 
fazer  uma redação relatando 
qual a importância/impacto 
que esse programa vai trazer 
para a vida deste estudante. 
Este texto é uma espécie de 
história de vida que será ava-
liada pela psicóloga e assisten-
te social antes do ingresso do 
aluno no benefício. 

São vários relatos 
sobre custeio e outras 
situações encontradas 

no curso de graduação. 
Esse benefício para eles 
foi um alívio para uma 
xerox, transporte ou 

alimentação 

Com investimento de R$ 600 mil, iniciativa da Prefeitura de João Pessoa é gerida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e oferece apoio financeiro para que estudantes consigam cursar graduação

Foto: PMJP
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Em três décadas, quase 30% da população brasileira será idosa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Aos 94 anos, o enge-
nheiro aposentado Luiz 
Carlos França Domingues 
demonstra aquilo que os 
franceses chamam de “joie 
de vivre”, a alegria de viver 
que muitos pesquisadores 
do envelhecimento saudá-
vel apontam como um dos 
segredos para uma vida 
longa, produtiva e feliz.

Todas as manhãs, ele 
salta cedo da cama, faz uma 
refeição leve e, apesar da 
preocupação dos filhos, di-
rige o próprio carro até o 
Esporte Clube Pinheiros, no 
Jardim Europa, zona oeste de 
São Paulo. Não perde as aulas 
de pilates. “Tenho vontade de 
viver por causa da serotonina 
que me traz bem-estar”, diz 
ele. “Para mim, os exercícios 
são uma necessidade diária e 
envolvem um sentimento es-
tético. Gosto da elegância, da 
postura, da coordenação dos 
movimentos. Acho tudo isso 
muito bonito.”

Em poucos anos, encon-
trar quase centenários ati-
vos e independentes como 
Domingues deixará de ser 
surpresa, destaca o Estadão. 
Metade das crianças que 
hoje têm cinco anos pode-

rá chegar aos 100 anos nos 
Estados Unidos e em outros 
países desenvolvidos. E essa 
tem chance de se tornar a 
norma para recém-nascidos 
em 2050, segundo um rela-
tório lançado recentemente 
pelo Centro de Longevidade 
da Universidade Stanford.

Em três décadas, quase 
30% da população brasileira 
será idosa, segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Um índice 
três vezes superior ao verifi-
cado em 2010. Para que a ex-
periência do envelhecimento 
seja satisfatória, há muito o 
que aprender com exemplos 
como o de Domingues. Com 
1,65 metro e 64 quilos, ele 
mantém o peso há 68 anos. 
Viúvo há nove anos, mora 
sozinho e tem boa condição 
geral de saúde.

A genética contribui para 
a longevidade - os avós pater-
nos passaram dos 90 anos e o 
irmão morreu pouco antes de 
completar um século -, mas o 
aposentado também colhe os 
frutos de décadas de alimen-
tação saudável. E de passar 
longe do cigarro, das bebidas 
alcoólicas e do sedentarismo. 
“Para envelhecer bem, é só 
fazer o básico e ter um casa-
mento feliz como eu tive.”

Domingues não sente 

Cristiane Segatto
Agência Estado

Envelhecer com saúde: hora de 
desenhar o novo mapa da vida

“Não é verdade que quem envelhece fica doente”
Graças aos avanços da ciência 

e aos recursos da Medicina, viver 
décadas a mais com qualidade 
será possível, mas o mundo está 
preparado para os centenários? 
Não exatamente, segundo a pro-
fessora Laura Carstensen, diretora 
do Centro de Longevidade da 
Universidade Stanford.

“A nossa cultura evoluiu em 
torno de vidas com a metade desse 
tempo”, diz ela. “Isso não funciona 
mais. Precisamos criar normas 
sociais que acomodem trajetórias 
muito mais longas.”

Nos últimos três anos, a 
equipe liderada por Laura criou 
recomendações reunidas no re-
latório O Novo Mapa da Vida. 
O texto sugere mudanças na 
educação, nas carreiras e nas 
transições de vida para que elas 
sejam compatíveis com existên-
cias de um século ou mais.

A vida moderna tem um pro-
blema de ritmo, aponta o estudo. 
A faixa dos 40 anos é um período 
abarrotado de demandas profissio-
nais e de cuidado dos familiares. 
Uma fase estressante, principal-
mente para as mulheres, que su-
portam uma carga desproporcional 
de tarefas domésticas e atenção aos 
dependentes.

Enquanto isso, grande parte 
dos idosos se vê sem atividade, pro-
pósito, conexão ou renda suficiente 
para viver bem os muitos anos que 
tem pela frente. Se não fossem 
precocemente expulsos do mercado 
de trabalho, esses profissionais ma-
duros poderiam seguir contribuindo 
para a geração de riqueza.

“A diversidade etária é uma 
rede positiva. A velocidade, a 
força e o entusiasmo dos jovens, 
combinados com a inteligência 
emocional e a sabedoria pre-
valente entre as pessoas mais 
velhas, criam possibilidades para 
famílias, comunidades e locais de 
trabalho que não existiam antes”, 
salienta o relatório.

Com saúde
A grande virada no perfil da 

população brasileira deve aconte-
cer em 2030, quando o país terá 
mais pessoas a partir de 60 anos 
do que crianças e adolescentes 
de 14 anos. O Brasil precisa criar 
condições para que essa popu-
lação seja respeitada e participe 
ativamente da sociedade.

Um passo importante é com-
bater os mitos que cercam o pro-
cesso de envelhecimento. “Os 
idosos não vivem mal. É preciso 
desmistificar isso”, garante a pro-
fessora Yeda Duarte, da Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo (USP).

“Não é verdade que quem en-
velhece fica doente”, complementa. 
“O idoso pode ter doenças, mas, 
se elas forem controladas, ele tem 
uma vida absolutamente normal.” 
Como coordenadora do estudo 
Saúde, Bem-estar e Envelhecimento 
(Sabe), uma pesquisa que acompa-
nha mais de mil idosos na capital 
paulista desde 2000, Yeda conhece 
bem os desafios dessa faixa etária. 
A amostra foi ajustada de forma a 
representar a realidade dos mais 
de 1,8 milhão de idosos que vivem 
em São Paulo.

“Pouco menos de 25% da 
população idosa de São Paulo e 
do Brasil tem alguma limitação 
funcional”, afirma Yeda. De acor-
do com ela, a grande maioria é 
autônoma, independente e con-
tribui para muita coisa em casa, 
em vez de ser dependente de 
cuidados. “Na pandemia, muitas 
famílias puderam sobreviver gra-
ças aos idosos”, explica. “Os filhos 
perderam o emprego e foram 
mantidos pelas aposentadorias e 
pensões deles.”

Embora a maioria dos idosos 
seja saudável, é preciso garantir 
atenção adequada ao quarto da 
população que não é. Essas pes-
soas precisam de cuidadores e de 
outros recursos de longa duração, 

mas há poucas políticas públicas 
e programas municipais para 
isso. São Paulo e Belo Horizonte 
oferecem cuidadores no sistema 
público, mas esses programas são 
exceção no país.

“Não adianta as pessoas vi-
verem mais de 100 anos, se não 
criarmos condições para que elas 
vivam com qualidade”, afirma 
Yeda. Nesse aspecto, o Brasil pre-
cisa evoluir muito, mas na esfera 
individual há um conjunto de ati-
tudes e escolhas que favorecem o 
envelhecimento saudável.

Motivação
A partir da meia-idade, muitas 

pessoas passam por uma rea-
valiação geral de seus objetivos 
por novas circunstâncias. Surgem 
outras metas e funções em relação 
à família (divórcio ou novo casa-
mento), ao trabalho (mudança de 
empresa, desemprego ou aposen-
tadoria), à comunidade (mudança 
de endereço, trabalho voluntário, 
novos círculos sociais) e à saúde.

“Ao longo do envelhecimento, 
a motivação é um fator fundamen-
tal para o sucesso na mudança de 
comportamento”, salientam a psi-
cóloga Jutta Heckhausen, profes-
sora da Universidade da Califórnia, 
e colegas em um artigo publicado 
recentemente no Journals of Ge-
rontology, da Sociedade Americana 
de Gerontologia.

Segundo o trabalho, as razões 
para a mudança e a forma como as 
pessoas desejam realizá-la é alta-
mente variável. Por isso, é preciso 
focar na identificação individual 
de objetivos de curto e de longo 
prazo para facilitar a adoção de 
novos comportamentos e alcançar 
os resultados esperados.

“É preciso reavaliar o que é 
realmente importante na vida, 
o senso de propósito ou as prio-
ridades”, destacam os autores. 
“Se houver um declínio geral de 
energia e vitalidade, por exemplo, 

talvez seja possível encontrar satis-
fação em uma ocupação relacio-
nada às habilidades, mas não tão 
exigente ou que consuma menos 
horas de trabalho.”

Nova missão
Quando chegou à maturida-

de, a relações-públicas Adriana 
Vilhena Townson, de 58 anos, que 
trabalhava 10 horas por dia, fez 
uma pausa estratégica. “Mergulhei 
em um autoconhecimento geral. 
Analisei minhas raízes, fiz terapia, 
cuidei da alma. Estava em busca de 
uma missão”, diz.

Ao fazer um trabalho para uma 
paciente de 95 anos que falava 
quatro línguas, tinha doutorado na 
Alemanha e sofria de Alzheimer, 
Adriana recebeu uma grande lição 
para as décadas seguintes. “Com 
ela aprendi a contemplar e a viver o 
momento presente”, diz ela. Novas 
necessidades e objetivos vieram à 
tona “Hoje, minha meta é seguir a 
minha missão”, afirma. “Sempre 
fui muito empática, mas entendi o 
valor de perceber o próximo.”

Adriana pretende voltar ao 
mundo corporativo, desde que 
consiga enxergar sentido no novo 
trabalho. Paralelamente, está ins-
crita em uma agência de modelos 
maduros. “Fiz fotos para demarcar 
esse meu momento de plenitude. 
Hoje, me sinto muito bem comigo 
mesma, visto o que quero”, afirma 
Adriana.

Como modelo 50+, ela sonha 
fazer uma campanha com mulhe-
res maduras. “É preciso disparar 
o movimento de plenitude dessas 
mulheres. Precisa ser um movimen-
to de massa para que, nessa faixa 
etária, elas percebam que podem 
ser plenas e realizadas”, acredita. 
Para os novos maduros como Adria-
na, o importante é o que vivemos 
no presente e o que projetamos de 
positivo para o futuro. Uma boa 
forma de chegar bem aos 100 ou 
até onde a natureza permitir.

Foto: Pixabay

Em poucos anos, encontrar quase centenários ativos e independentes deixará de ser surpresa em países desenvolvidos

dores nem sofre de osteo-
porose. “Nunca tive proble-
ma de coluna. Isso é falta de 
exercício e de ter uma mus-
culatura abdominal forte”, 
afirma. “Tomo sol enquanto 
leio o Estadão na beira da 

piscina. Quer receita melhor 
para os ossos?”

Frequentador de vários 
grupos de terceira idade, ele 
acha que é importante man-
ter um convívio social ativo. 
Lamenta quando vê idosos 

que não saem de casa. “Fi-
cam ranzinzas, emburrecen-
do com o controle remoto da 
TV na mão e dizendo que no 
tempo deles as coisas eram 
diferentes”, afirma. “O nosso 
tempo é agora.”



Equipe paraibana enfrenta o Minas Tênis Clubes na competição que vale vaga para a Champions League Américas

O Basquete Unifacisa 
disputa, hoje, uma vaga para 
as semifinais da Copa Super 
8, às 20h. O adversário é o 
Minas Tênis Clube, terceiro 
lugar na tabela das oito me-
lhores equipes brasileiras  
do primeiro turno do NBB 
que disputarão vaga direta 
para a Champions League 
Américas, o principal torneio 
de clubes da América Latina. 

A partida contra o time 
mineiro acontece na Arena 
Minas Tênis Clube, em Belo 
Horizonte. Os jogos da Copa 
Super 8 serão disputados en-
tre os dias 15 e 22 de janeiro. 

As demais partidas tam-
bém estão definidas com as 
equipes se enfrentando no 
modelo de cruzamento olím-
pico, sempre em jogos únicos: 
Sesi Franca Basquete (1º) x 
Caxias do Sul Basquete (8º), 
Flamengo (2º) x Paulistano/
Corpore (7º), 123 Minas (3º) 
x Basquete Unifacisa (6º), São 
Paulo (4º) x Bauru (5º). 

Além de Unifacisa e 

Minas, jogam hoje também 
Flamengo e Paulistano. Já 
amanhã Franca enfrenta o 
Caxias do Sul e a equipe do 
São Paulo enfrenta o Bauru. 
Os duelos serão transmitidos 
nos canais ESPN.

O Basquete Unifacisa fez 
a melhor campanha da histó-
ria da equipe, com 9 vitórias 
em 16 jogos, mas perdeu as 
duas partidas contra o Minas 
disputadas nesta tempora-
da. O primeiro duelo foi em 
Campina Grande, na terceira 
edição do Torneio Integra-
ção, e o segundo em Belo Ho-
rizonte, na rodada do NBB.

A Copa Super 8 teve a 
primeira edição realizada 
em 2018.  Ocasião em que o 
Flamengo sagrou-se vitorio-
so. No ano seguinte, o título 
ficou com o Franca, time pau-
lista que bateu o rubro-negro 
carioca na final. Já na tempo-
rada passada (2020/2021) o 
Flamengo voltou a ganhar, na 
ocasião contra a equipe do 
São Paulo.  O segundo turno 
da Liga Nacional só começa 
no próximo dia 25, após a 
conclusão da Copa Super 8.

Laura Luna
Especial para A União

Unifacisa decide a vaga para
as semifinais da Copa Super 8
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Campinense
Raposa faz, neste sábado, o terceiro amistoso da 
pré-temporada em confronto contra o Caruaru City, a 
partir das 15 horas, no Estádio Amigão. Página 22

Foto: Samy Oliveira/Campinense
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Unifacisa e Minas Tênis Clube se enfrentaram duas vezes, recentemente, com vitórias dos mineiros; hoje, brigam por vaga nas semifinais na Copa Super 8

Foto: Gabriellla Tayane/Unifacisa



Clube deve encerrar o ciclo de amistosos da pré-temporada, mas segue, ainda, em busca de novas contratações

O Campinense continua, 
hoje, a sua maratona de pre-
paração de pré-temporada 
e realiza mais um amistoso, 
visando o condicionamento 
físico e tático do grupo que 
vai estrear este mês, na Copa 
do Nordeste. O adversário do 
quarto amistoso da Raposa no 
ano será o Caruaru City-PE, a 
partir das 15h30, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande.

Mesmo com o planeja-
mento da diretoria de reali-
zar mais um confronto antes 
da estreia no torneio regio-
nal, a partida de hoje pode 
encerrar o ciclo de amistosos 
no período de pré-tempora-
da. Se o ciclo pode estar che-
gando ao fim, fora de campo, 
as contratações do rubro-
negro podem seguir até antes 
do primeiro jogo oficial do 
clube, nesta temporada. 

É que o clube planeja 
contratar mais reforços para 
compor o grupo de atletas 
que vai disputar a primeira 
competição oficial no calen-
dário esportivo do rubro-
negro de Campina Grande. 
Depois disso, o período de 
contratações no clube esta-
rá encerrado, no primeiro 
momento do ano. De acordo 
com a diretoria, a ideia é de 
contratar dois atacantes para 
fortalecer o sistema ofensivo 
do grupo comandado pelo 
treinador, Ranielle Ribeiro. 

“O ciclo de contratações 
do clube ainda não está con-
cluído. A nossa ideia é de 
estarmos sempre no moni-
toramento do mercado, em 
busca de fortalecer o elenco 
do Campinense, já que nessa 
temporada iremos disputar 
grandes competições. Enten-
demos que, neste momento, 
precisamos ainda da contra-
tação de dois atacantes para 
preencher as lacunas que o 

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Campinense joga no Amigão,
hoje, contra o Caruaru City-PE
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grupo ainda necessita. Com 
a conclusão dessas contrata-
ções, fechamos o nosso ciclo 
de reforços neste primeiro 
momento da temporada”, co-
mentou Rômulo Farias, dire-
tor de futebol do clube.

Quem foi anunciado ofi-
cialmente como novo reforço 
do clube foi Juninho, meia de 
35 anos, ex-Botafogo. O jo-
gador havia renovado com o 
Belo para essa temporada, no 

entanto, um desentendimen-
to entre jogador e diretoria 
fez com que o meia tivesse o 
seu contrato rescindido, na 
virada do ano.

Para Romulo Farias, a 
chegada de Juninho ao clu-
be qualifica o setor de meio 
campo. O dirigente acredita 
que o atleta vai contribuir 
com os objetivos do clube nas 
principais competições desta 
temporada.

“Estávamos acompa-
nhando a situação do atleta 
no Botafogo e que agora vai 
vestir a camisa do Campinen-
se. É um atleta experiente, 
de uma qualidade de nível 
técnico que vai agregar va-
lores ao nosso elenco. Sem 
dúvidas é uma das grandes 
contratações dessa tempora-
da”, pontuou.

A estreia do Campi-
nense na Copa do Nordes-

te acontece no dia 25 des-
te mês, em Recife, contra o 
Náutico. Além de disputar 
o principal torneio regional 
de clubes, a equipe ainda vai 
disputar, este ano, o Cam-
peonato Paraibano, a Copa 
do Brasil e o Campeonato 
Brasileiro Série C.

Doações
Durante a realização dos 

amistosos, em Campina Gran-

de, o Campinense promoveu 
atividades de ações sociais. 
O clube conseguiu arreca-
dar, através de doações de 
torcedores, mais de meia to-
nelada de alimentos. Toda a 
doação está sendo destinada 
para uma entidade da cidade, 
que acompanha o desenvol-
vimento na formação e pro-
moção de crianças na faixa 
etária de 7 a 12 anos, através 
do sistema de semi-internato.

Edição: Geraldo Varela                    Editoração: Bhrunno Maradona

De volta à elite do fu-
tebol paraibano nesta tem-
porada, após a conquista do 
vice-campeonato estadual 

da segunda divisão de 2021, 
o Sport Lagoa Seca vem rea-
lizando o seu trabalho de 
pré-temporada no Distrito 
do Alvinho, município de 
Lagoa Seca, visando a parti-
cipação no Campeonato Pa-

raibano, única competição 
que vai disputar esse ano.

Para o comando téc-
nico da equipe, a diretoria 
apostou no nome de Betão 
Caetano. O treinador de 54 
anos já tem experiência 

no futebol da Paraíba. Em 
2018, levou o Serrano à 3ª 
colocação final da edição do 
Campeonato Paraibano da-
quele ano. Ele não descarta 
novamente fazer história, 
mas levando em conside-

Técnico do Sport LS quer manter o clube na 1a divisão
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

ração as limitações técnicas 
do clube, tem como meta 
principal lutar pela perma-
nência da equipe na 1ª di-
visão do futebol paraibano. 
No entanto, o comandante 
não descartou surpresas 
caso o clube consiga uma 
participação expressiva no 
Estadual.

“Assumi esse desafio 
através de convite da dire-
toria do clube que acredi-
tou em meu nome. Sei que 
será uma competição difí-
cil, com grandes clubes se 
estruturando para disputa 
da competição. Sabendo 

das limitações técnicas, o 
nosso principal objetivo é 
lutar pela permanência na 
primeira divisão, qualquer 
resultado melhor que isso 
será consequência de nosso 
trabalho. No futebol nada 
é impossível. Já consegui 
levar o Serrano a um ter-
ceiro lugar do Paraibano, 
aonde poucos acreditavam. 
Vamos trabalhar para con-
seguir o melhor resultado 
para o clube”, comentou 
Betão.

No Campeonato Parai-
bano, Sport LS está no Gru-
po B ao lado de Treze, Cam-
pinense, Nacional de Patos 
e CSP. A estreia do clube 
acontece no dia 3 de feve-
reiro, diante do Treze, em 
Campina Grande. Antes, na 
maratona de pré-tempora-
da, o clube tem agendado o 
seu segundo amistoso para 
o dia 20 deste mês, contra 
o Botafogo, em João Pessoa. 
No primeiro compromisso, 
o Carneiro empatou em 1 
a 1 com o Sete de Setem-
bro-PE.

Sabendo das 
limitações técnicas, o 

nosso principal objetivo é 
lutar pela permanência na 
primeira divisão; qualquer 
resultado melhor que isso 

será consequência de 
nosso trabalho

Jogadores do Sport Lagoa Seca 
treinando durante a semana 
no estádio Amigão, visando 
amistosos e o Estadual 2022
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Na última terça-feira, 
o Campinense goleou o Spartax 

por 5 a 2, empatou com o 
Globo-RN e perdeu para o Retrô-PE

Foto: Samy Oliveira/Campinense



Mudança estabelece novos critérios para a inserção dos times no volante de apostas e incentiva engajamento de clubes

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, publicou, 
ontem, o Decreto nº 10.941, 
de 13 de janeiro de 2022, 
que torna a modalidade loté-
rica Timemania mais atraen-
te para o torcedor-apostador 
e para os clubes de futebol.

“É uma correção impor-
tante. Havia times no volante 
da loteria que não estavam 
mais nem nas séries A, B ou 
C. Além disso, a partir de 
agora, quem divulgar melhor 
a loteria entre os torcedo-
res-apostadores vai ter um 
resultado mais expressivo", 
disse Marcelo Magalhães, se-
cretário especial do Esporte 

Agência Estado

Decreto moderniza e torna
mais atraente a Timemania

Esportes
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Futebol feminino tem
nova coordenadora

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) comunicou na 
última quinta-feira que Aline 
Pellegrino substituirá Duda 
Luizelli na coordenação de se-
leções brasileiras femininas. A 
ex-zagueira e capitã do escrete 
canarinho conciliará a função 
com a de coordenadora de 
competições femininas, que 
exerce há um ano e meio. 
Segundo nota divulgada pela 
CBF, a decisão pela saída de 
Duda (que entrou na entidade 
junto de Aline) foi tomada na 
quarta-feira (12), de forma 
conjunta, pelo presidente em 
exercício Ednaldo Rodrigues e 
pelo vice Gustavo Feijó. 

Público reduzido no
Aberto da Austrália

O público nas principais arenas 
do Aberto da Austrália será 
limitado a 50% da capacida-
de máxima, de acordo com 
a atualização das restrições 
impostas por conta do novo 
coronavírus (Covid-19), anun-
ciaram os organizadores na 
última quinta-feira (13), en-
quanto autoridades batalham 
contra um surto de casos em 
Melbourne. Máscaras faciais 
também serão obrigatórias 
para todos, exceto ao consu-
mir bebidas ou alimentos, e 
haverá limites de densidade 
de uma pessoa a cada dois 
metros quadrados em locais 
internos.

Ministro aprova a
saída de Djokovic

Scott Morrison, primeiro-mi-
nistro da Austrália, reagiu, 
ontem, ao novo cancelamento 
do visto de entrada do te-
nista sérvio Novak Djokovic, 
atual número 1 do ranking 
da ATP e maior favorito ao 
título do Aberto da Austrália, 
em Melbourne, lembrando 
todas as dificuldades que o 
povo australiano tem vivido 
nos últimos anos por causa da 
pandemia do novo coronaví-
rus. "Esta pandemia tem sido 
muito dura para todos e temos 
de estar juntos na tentativa 
de continuar a salvar vidas e 
respeitar todos sacrifícios dos 
australianos”, afirmou.

Messi desfalca o
PSG neste sábado

Lionel Messi está na França 
desde o dia 5 de janeiro, 
quando testou negativo 
para a Covid-19 na Argenti-
na e embarcou para reapre-
sentação ao Paris Saint-Ger-
main. Mesmo livre do vírus, 
ele perdeu o jogo contra o 
Lyon, no fim de semana e 
não enfrenta o Stade Bris-
tois no Parque dos Príncipes, 
neste sábado. Realizando 
trabalhos físicos, ele foi 
informado que voltará a 
trabalhar com os demais 
companheiros na próxima 
semana. Sobre Neymar, o 
clube optou pela cautela e 
evitou falar em retorno.

Curtas

dos recursos serão 
divididos em partes 

iguais com os clubes das 
Séries A, B e C

11%

do Ministério da Cidadania
A medida altera o Decre-

to nº 6.187, de 14 de agosto 
de 2007, que regulamenta 
a Timemania. O novo texto 
estabelece critérios de par-
ticipação e adesão das enti-

dades de prática de futebol 
profissional.

A partir de agora, 11% 
dos recursos arrecadados 
com as apostas serão dividi-
dos igualmente entre clubes 
das séries A, B, C e times de 
futebol profissional qualifi-
cados no ranking da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF), até que se complete o 
número de 80 entidades de 
futebol profissional que figu-
ram no volante de apostas. 
Antes, os 80 clubes eram fi-
xos e a divisão favorecia mais 
os clubes da Série A.

Outros 11% dos recursos 
arrecadados serão destinados 
aos clubes conforme a pro-
porção de apostas indicadas 

como “Time do Coração” em 
cada concurso. Antes, eram 
2%. Assim, o torcedor, ao 
apostar e indicar o time de sua 
preferência, ajuda mais a sua 
agremiação. Em 2022, a rela-
ção dos times que passarão a 
estar presentes no volante de 
apostas será publicada até 31 
de janeiro e adotada a partir 
de 2 de maio de 2022.

Com a mudança, espera-
se maior engajamento e par-
ticipação dos clubes na di-
vulgação da Timemania para 
o torcedor que, ao realizar a 
aposta, contribui para o time 
de sua preferência. Ao mes-
mo tempo, o ganho de atra-
tividade da Timemania tem 
potencial de repercussão na 

arrecadação do Estado com 
as apostas.

De acordo com o secre-
tário especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania, a 
mudança será importante es-
pecialmente pela atualização 
periódica de clubes partici-
pantes, ao mesmo tempo em 
que representará uma ajuda 
para os clubes com menor 
capacidade de arrecadação. 
"É uma correção importan-
te. Havia times no volante da 
loteria que não estavam mais 
nem nas séries A, B ou C. Além 
disso, a partir de agora, quem 
divulgar melhor a loteria en-
tre os torcedores-apostado-
res vai ter resultado mais ex-
pressivo", afirmou.

Convocação

Brasil terá seis atletas na Paralimpíada
de Inverno de Pequim, de 4 a 13 de março

Os seis representantes 
do Brasil na Paralimpíada 
de Inverno de Pequim, en-
tre os dias 4 e 13 de março, 
foram anunciados na última 
quinta-feira, em live reali-
zada pelo Comitê Paralím-
pico Brasileiro (CPB) e a 
Confederação Brasileira de 
Desportos na Neve (CBDN). 
O país terá o dobro de atle-
tas da edição anterior, em 
Pyeongcheng (Coreia do 
Sul), há quatro anos.

Cinco atletas competi-
rão no esqui cross-country: 
Aline Rocha, Cristian Ribera, 
Guilherme Rocha, Robelson 
Moreira e Wesley dos Santos. 
Os dois primeiros estiveram 
em Pyeongcheng, onde Cris-

tian atingiu o melhor resulta-
do de um brasileiro em Jogos 
de Inverno (entre olímpicos 
e paralímpicos) ao terminar 
a prova de 15 quilômetros na 
sexta posição. Aline, por sua 
vez, foi a primeira mulher a 
representar o país no evento 
paralímpico.

Guilherme Rocha, Ro-
belson Moreira e Wesley 
dos Santos disputarão a 
Paralimpíada pela primeira 
vez - assim como André Bar-
bieri, representante verde e 
amarelo no snowboard.

"[Em Pequim] vamos 
quebrar recordes pessoais 
e ter o melhor resultado da 
história na Paralimpíada de 
Inverno. Dobramos o núme-
ro de atletas, e há uma pe-
quena chance de um sétimo 
representante, de uma se-

gunda vaga no snowboard 
[com José Valter de Lima]", 
destacou o presidente da 
CBDN, Anders Pettersson, 
durante a live.

A dupla "veterana" 
em Paralimpíadas está em 
Lillehammer, na Noruega, 
competindo no Campeona-
to Mundial Paralímpico de 
Inverno, onde Aline ficou 
em quinto lugar na prova fe-
minina de 7,5 quilômetros, 
com tempo de 29 minutos, 
26 segundos e 6 décimos, 
a 1 minuto da alemã Anja 
Wicker, que levou o bronze. 
A norte-americana Kendall 
Gretsch foi a vencedora. 
Cristian finalizou a disputa 
masculina dos 10 quilôme-
tros na oitava posição, em 34 
minutos, 22 segundos e 5 dé-
cimos, também a um minuto 

do terceiro colocado, o russo 
Danila Britik. O ganhador foi 
Ivan Golubkov, também da 
Rússia.

"[Durante o ciclo] tive-
mos medalhas em Copas do 
Mundo, o que é um padrão 
bem alto para o nível em que 
competimos, com o Cristian 
e a Aline. São resultados ex-
pressivos, que nos deixam 
esperançosos para resulta-
dos satisfatórios", afirmou 
Gustavo Haidar, supervisor 
técnico esportivo da CBDN, 
também na live.

É a terceira vez que 
o Brasil tem representan-
tes em uma Paralimpíada 
de Inverno. A primeira foi 
em Sochi (Rússia), há oito 
anos, com André Cintra 
(esqui alpino) e Fernando 
Aranha (esqui cross-coun-

Lincoln Chaves
Agência Brasil Em Pequim, vamos 

quebrar recordes 
pessoais e ter o melhor 
resultado da história na 

Paralimpíada de 
Inverno. Podemos ter 

até sete atletas na 
competição 

try). Em 2018, André este-
ve mais uma vez presente, 
acompanhado por Cristian 
e Aline. O país persegue a 
primeira medalha na his-
tória do evento, que teve a 
primeira edição realizada 
em Örnsköldsvik (Suécia), 
em 1976.

Foto: Márcio Rodrigues/MPIX/CPB

Aline Rocha e Cristian Ribera 
estão entre os convocados para 
as disputas da Paralimpíada de 
Inverno, que acontecerá em Pequim
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Recomendações são baseadas em novas evidências envolvendo sete ensaios com mais de quatro mil infectados pelo vírus

OMS aprova remédios para 
evitar mortes por Covid-19

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) aprovou o uso de dois re-
médios para evitar hospitalização 
e morte por Covid-19. A principal 
aposta é o baricitinibe (um medica-
mento já usado para tratar artrite 
reumatoide). Desde a última quin-
ta-feira (13), ele passou a ser forte-
mente recomendado pela OMS para 
pacientes com a doença em estado 
grave ou crítico, em combinação 
com corticosteroides.

Artigo Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

Na tarde do dia 13 de julho de 1953, a 
cidade de Campina Grande estava em alarido, 
uma multidão curiosa se aglomerava para 
ver num canto de calçada da Rua Maciel 
Pinheiro, no Centro da cidade, o jovem 
vereador Félix Araújo agonizante estendido 
no chão, esvaindo em sangue, com o rosto 
pálido, a respiração opressa, o beiço decaído 
e o olhar parado.

Levado às pressas para a Casa de Saúde 
Doutor Brasileiro, por uma discussão política 
o moço sofrera um tiro à queima-roupa, 
e o caso era grave: o projétil lhe perfurou 
um pulmão e se alojou no flanco direito. 
Por quatorze dias o jovem vereador ficou 
internado, passou por cirurgias e, durante 
o período de convalescência hospitalar, a 
cidade inteira acompanhava com comoção os 
boletins de seu estado de saúde. Sua agonia 
foi longa e cruel. Ficou paralítico devido a 
bala lhe ter atravessado a medula espinhal. 
Por vezes a consciência lhe retornava e, 
entre delírios, pedia que avisassem a Doutor 
Elpídio de Almeida que desse amparo a sua 
mulher. Algumas vezes, como por milagre, 
ele refluía lúcido e esperançoso, desejando 
curar-se, mas no dia 27 de julho de 1953 
os efeitos do ferimento se agravaram, ele 
ardia em febre e esvaía-se na via da morte. 

Expirou nessa data, em leito hospitalar.
A força de presença do jovem vereador 

e poeta era tão pulsante na cidade que a 
sua morte causou profunda consternação e 
revolta da população, pois ele tinha energia 
e um talento genial para se tornar um dos 
maiores líderes políticos que Campina 
Grande já viu. De todo modo, a sua partida 
prematura, trágica, estrépita e de cunho 
político, lhe alçou à categoria de mito e 
mártir e nenhum outro vulto da história 
da Rainha da Borborema recebeu tantas 
homenagens públicas, com seu nome dado a 
logradouros, escolas, a biblioteca municipal 
e até a Câmara dos Vereadores, que foi 
nominada como Casa Félix Araújo. Como 
um refrão contagiante, não há em Campina 
Grande um nome tão sonoro e redundante 
quanto o de Félix Araújo.

Nascido em 1922, neste ano de 2022 a 
cidade homenageará o seu ano centenário, 
que foi oficialmente aberto na noite de 
21 de dezembro último (véspera de seu 
aniversário de 99 anos) em evento no hall do 
Teatro da Facisa, pelo presidente do Instituto 
Histórico de Campina Grande (que epigrafa 
estas linhas). Na ocasião foi lançado o selo 
oficial do centenário (também elaborado 
por mim) e foi lida a programação do 

Instituto Histórico para rememorar a vida 
de Félix no correr do ano. O primeiro ato 
de homenagem do Instituto Histórico será 
no dia 8 de maio, dia da vitória das forças 
aliadas contra a Alemanha nazista, quando 
promoveremos um evento no 31º Batalhão 
de Infantaria Motorizado em homenagem ao 
Félix pracinha e ex-combatente da Segunda 
Guerra Mundial.

O segundo incenso será na data de seu 
falecimento, quando se encomendará missa 
na Catedral de Campina Grande em intenção 
à sua alma. Para o dia 31 de agosto, durante 
a III Semana Elpidiana, evento anual do 
Instituto, promoveremos uma mesa redonda 
para tratar da relação de amizade entre Félix 
e Elpídio de Almeida e, enfim, no dia 24 de 
outubro realizar-se-á em nosso auditório 
a cerimônia de posse da cadeira de Félix 
Araújo no IHCG, vaga que será preenchida 
por seu progênito, o confrade Félix 
Araújo Filho. Nessa ocasião também será 
inaugurada nas dependências do Instituto 
Histórico a Livraria Félix Araújo, que terá um 
busto do homenageado.

Esta será apenas a programação 
orquestrada pelo Instituto Histórico, pois 
outras instituições, como a Academia de 
Letras de Campina Grande, a Secretaria de 

A morte e a eternidade de Félix Araújo

Da Redação

69 — Galba, imperador romano
849 — Teofilacto, imperador bizantino
1919 —Rosa Luxemburgo, 
economista, teórica e filósofa alemã
2021 — José Feitosa da Silva (Feitosa do Cristo), 
líder comunitário e radialista (PB)

Mortes na História

Obituário
Ronnie Spector
12/1/2022 – Aos 78 anos, de câncer. 
Cantora que, ao lado de sua irmã 
Estelle Bennett e da prima Nedra 
Talley, fez sucessos com obras-pri-
mas do pop como ‘Baby, I Love You’, 
‘Walking in the Rain’, ‘I Can Hear 
Music’ e ‘Be My Baby’. Elas integravam o grupo The 
Ronettes, que lançou seu primeiro álbum, ‘Presen-
ting the Fabulous Ronettes Apresentando Veronica’, 
em 1964. Cinco das 12 músicas chegaram às paradas 

Foto: Jordi Vidal

Aforismo
“Como pode morrer de 

repente quem, desde que 
nasce, passa a vida levando 

consigo a morte?”

(Francisco de Quevedo)
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Josiane Lima Félix Lucena
12/1/2022 – Em Patos (PB). Sepulta-
mento ocorreu nessa quinta-feira (13). 
Natural de Santa Terezinha (PB), ela 
deixa o viúvo Miguel Almeida, funcio-
nário da Empresa Carlos Pinheiro, e o 
filho Tiago.

Foto: Patosonline

Cultura do Município, a Fundação Artístico-
Cultural Manoel Bandeira (Facma) e a 
Câmara Municipal de Campina Grande, entre 
outras, também promoverão eventos para 
o ano centenário de Félix Araújo, que se 
encerrará na data de seu aniversário de cem 
anos, dia 22 de dezembro de 2022.

Félix Araújo retirou-se cedo do 
espetáculo da vida, como um súbito enxurro 
de verão, porém seu nome e seus feitos 
serão rememorados neste ano, não como 
uma espécie de dobre de finados, mas sob a 
chancela de um selo de louros, insígnia que 
representa sua extensão de eternidade.

(Vanderley de Brito é historiador, 
arqueólogo, pesquisador e presidente do 
Instituto Histórico de Campina Grande – IHCG)
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Francisca Xavier
(Francisquinha de Dona Fia)
10/1/2022 – Aos 76 anos, em Piancó 
(PB). Professora aposentada, integrava 
um grupo de mulheres denominado de 
‘Amigas do Lar’, que organizava eventos 
em prol de entidades mantidas pela 
Igreja de Santo Antônio. Nasceu em 7 de maio de 1945.

Foto: Blog de Piancó

Adalia Rose Williams
12/1/2022 – Aos 15 anos, no Texas, 
Estados Unidos. Youtuber que sofria 
de transtorno de envelhecimento pre-
coce. Foi diagnosticada com síndrome 
de progéria de Hutchinson-Gilford, que 
também é conhecida como doença de 
Benjamin Button, quando tinha três meses.

Foto: G7 News

Sargento Freire
13/1/2022 – Reformado da Polícia 
Militar da Paraíba, seu corpo foi encon-
trado em uma região de mata do Bairro 
Colinas do Sul, em João Pessoa (PB). 
Caso está sendo investigado.

Foto: TV Cabo Branco

Herbert Achternbusch
13/1/2022 – Aos 83 anos. Romancista, 
dramaturgo, poeta, cineasta, pintor e ator. 
Alemão de Munique, ficou conhecido por 
seus filmes bizarros, como ‘Andechser 
Feeling’, ‘Servus Bayern’ ou ‘The Ghost’.

Foto: Reprodução

Ana Cândida de Oliveira
Marques (Vovó do Galo)
13/1/2022 – Aos 101 anos, em Belo 
Horizonte (MG). Torcedora símbolo do 
Atlético (MG) era frequentadora assídua 
do Mineirão em jogos do clube.

Foto: O Tempo

Sandro Roberto
13/1/2022 – Na Praia de Zumbi, no Rio 
Grande do Norte. Policial civil paraibano 
foi morto a tiros durante um assalto. Ele 
estava de férias com familiares. Atuou 
como presidente da Associação de Poli-
ciais Civis da Paraíba (Aspol).

Foto: Notícia Paraíba

Thiago de Mello
14/1/2022 – Aos 95 anos, de causa não 
divulgada. Poeta amazonense autor de 
‘Os Estatutos do Homem’, que publicou na 
segunda metade da década de 1970. Nessa 
época, ele percorria o país ao lado do com-
positor Sérgio Ricardo fazendo o show ‘Faz 
Escuro, Mas Eu Canto’. O título do show era um verso de sua 
autoria que tinha sido musicado nos anos de 1960.

Foto: Divulgação

Maria do Socorro
12/1/2022 – Aos 56 anos, em João 
Pessoa (PB). Ela foi encontrada morta 
dentro da casa, no Bairro do Geisel, na 
capital paraibana. A Polícia Civil está 
investigando o caso.

Foto: Notícia Paraíba

da Billboard dos Estados Unidos. A música ‘Be My Baby’ 
foi usada em muitos filmes de Hollywood e programas 
de tevê, incluindo ‘Dirty Dancing’, ‘Mean Streets’, ‘Baby 
Mama’, ‘Moonlighting’ e ‘The Wonder Years’.

Segundo o painel de especia-
listas, evidências indicaram uma 
redução na necessidade de venti-
lação mecânica, sem o aumento de 
efeitos colaterais. O uso é oral. A 
outra recomendação é para o an-
ticorpo monoclonal sotrovimabe. 
Mas, ao contrário do baricitinibe, 
ele é indicado para pacientes com 
Covid não grave, mas que tenham 
alto risco de hospitalização. Nesse 
caso, o tratamento é intravenoso.

As recomendações da Orga-
nização Mundial da Saúde são 

baseadas em novas evidências en-
volvendo sete ensaios com mais 
de quatro mil infectados pela Co-
vid-19, incluindo pacientes em 
estado grave e crítico, e repre-
sentam uma enorme esperança 
num momento em que a OMS vê 
recordes atrás de recordes de ca-
sos. Mas especialistas alertam que 
o anúncio não resolve os proble-
mas. O desafio agora é tornar os 
medicamentos acessíveis.

Na Índia, por exemplo, o tra-
tamento de 14 dias sai pelo equi-

valente a R$ 30 mil. Já no Brasil, 
o medicamento é vendido por 
cerca de R$ 5 mil. A organização 
Médicos Sem Fronteiras pediu 
aos governos medidas imediatas 
para garantir que patentes não 
impeçam o acesso ao baricitini-
be. “Está tendo uma explosão de 
casos, e alguns desses casos são 
graves. As pessoas precisam ter 
uma chance de sobreviver”, en-
fatiza Felipe Carvalho, coorde-
nador no Brasil da Campanha de 
Acesso a Medicamentos/MSF.

Especialistas alertam que 
anúncio não resolve os 

problemas devido aos altos 
preços dos medicamentos

Desafio



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00010/2021, cujo objeto é a aquisição 
de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura de Alagoa 
Grande, e veículos locados.

EMPRESAS VENCEDORAS: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – ME – itens: 05,06,08 e 12, no valor total de R$ 57.342,00 
(Cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais); ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO 
DE COMBUSTÍVEIS EIRELI – itens: 02,03,04 e 14, no valor total de R$ 1.591.900,00 (Hum mi-
lhão quinhentos e noventa e um mil e novecentos reais); e JOSÉ RODOLPHO RÉGIS QUEIROZ 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI – itens: 01,07,09,10,11,13 e 15, no valor total de R$ 
220.670,00 (Duzentos e vinte mil seiscentos e setenta reais).

Alagoa Grande, 13 de janeiro de 2022.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-

goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00003/2022, cujo objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODON-
TOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.  DATA DA ABERTURA: 
27 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 08H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h 
às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 14 de Janeiro de 2022.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da 

Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 00004/2022, cujo objeto AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.  DATA 
DA ABERTURA: 27 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 10H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no 
horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 14 de Janeiro de 2022.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da 

Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 00005/2022, cujo objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 
DATA DA ABERTURA: 28 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 08H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: 
no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alagoa Nova - PB, 14 de Janeiro de 2022.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-

goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 006/2022, cujo objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. DATA DA ABERTURA: 31 
DE JANEIRO DE 2022, ÀS 13H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h às 12h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br 
e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 14 de Janeiro de 2022. 
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-

goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 007/2022, cujo objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMEN-
TOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. DATA DA ABERTURA: 01 DE 
FEVEREIRO DE 2022, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h às 12h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br 
e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 14 de Janeiro de 2022. 
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2021. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIA, RUA 
PROJETADA (TRECHO 01), (TRECHO 02) E (TRECHO 03) NO MUNICÍPIO. NOTIFICAÇÃO: Con-
vocamos 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: Ajcl Construcoes Eireli - CNPJ 42.509.997/0001-50. 
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 ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 15:30 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada em construção civil, para perfuração de 02 (dois) poços nas comunidades 
de Canafistinha e Riachão, localizada neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 14 de Janeiro de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

nida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:30 horas do dia 03 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para Reforma da Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF 
IV no Sítio Canafistula localizada neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 14 de Janeiro de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada em construção civil, para Construção de uma passagem molhada no Sítio 
Quandú localizada neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 14 de Janeiro de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis e Lubrificantes, para abastecer a frota de 
veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00050/2021. DOTAÇÃO: 01.0 GABINETE DO PREFEITO 04.122.1002.2002 MANTER ATIVI-
DADES DO GABINETEDO PREFEITO 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 04.122.1002.2003 MANTER 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 . Recursos não Vinculados de Impos-
tos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 
12.361.2002.2011 MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 500 . Recursos não 
Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2010 MANTER AS 
ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 540 . Transferências do FUNDEB – Impostos 
e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2012 MANTER 
ATIVIDADES DO ENSINO – SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE 550 . Transferência do Salário? Educação 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2014 MANTER AÇOES EDUCACIONAIS COM 
OUTROS RECURSOS DO FNDE 569 . Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2015 MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCO-
LAR – PNATE 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
06.00 FUNDO MUN DE SAUDE – S.M.S. 10.301.2001.2023 MANTER OUTROS PROGRAMAS 
– RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS 600 . Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2001.2025 MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 10.302.2001.2027 MANTER ASPS – BLC CUSTEIO: MAC – SAMU 500 . Recursos 
não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 . Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 621 . Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 08.243.2003.2031 
MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELIZ) 660 . Transfe-
rência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 08.244.2003.2033 MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – 
OUTROS PROGRAMAS 660 . Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
– FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2003.2034 MANTER AÇÕES MDS: BLC 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2003.2038 
MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 500 . Recursos não Vinculados de 
Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00002/2022 - 14.01.22 - 
CAVALCANTE E SILVA LTDA - R$ 2.061.500,00; CT Nº 00003/2022 - 14.01.22 - CIRNE COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 130.078,86.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios novos e genuínos/originais da linha leve, 
por percentual de desconto oferecido nas marcas Renault, Citroen, Fiat, Mercedes–Benz, Nissan, 
VW, Toyota e etc., destinados a utilização em veículos e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à 
serviço da municipalidade via locação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 350.000,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material médico–hospitalar destinado ao atendimento das demandas da Secretaria e Fundo Muni-
cipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DISTRIBUIDORA SUICA & PA LTDA - R$ 224.045,00; JONAS A G DE SOUSA - R$ 19.275,00; 
L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 289.619,90; PADRAO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA - R$ 2.953,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAUDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 347.454,85; ADMILSON 
JUNIO DOS SANTOS DUARTE - R$ 483.136,60; ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS - R$ 5.171,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 48.088,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 08:30 horas do dia 01 de fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal E. F. JAR-
DIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, conforme especificações do projeto básico. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 14 de Janeiro de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios 
novos e genuínos/originais da linha leve, por percentual de desconto oferecido nas marcas Renault, 
Citroen, Fiat, Mercedes–Benz, Nissan, VW, Toyota e etc., destinados a utilização em veículos e 
equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da municipalidade via locação. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos previstos no orçamento vigente: 
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 33.90.39 
– OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA / 3.3.90.30.05.00 COMBUSTIVEIS E LU-
BRIFICANTES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00015/2022 - 07.01.22 - TASSIO ARAUJO NORBERTO 
AGUIAR - R$ 350.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material médico–hospitalar destinado ao atendimento das 
demandas da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 
02.060–SECRETARIA DE SAUDE / 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E 
SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE / 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL / 02060.10.302.2011.2019 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI – FINANCIAM 
MUNICIPAL / 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS / 02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES DO 
COVID–19 / 02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/MAC 
/ 02070.10.302.2011.2018 – SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN – FINANCIAM UNIÃO/ESTAD 
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00007/2022 
- 07.01.22 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 289.619,90; CT Nº 00008/2022 
- 07.01.22 - PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
PADRE CALLOU LTDA - R$ 2.953,00; CT Nº 00009/2022 - 07.01.22 - DISTRIBUIDORA SUICA & 
PA LTDA - R$ 224.045,00; CT Nº 00010/2022 - 07.01.22 - JONAS A G DE SOUSA - R$ 19.275,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA

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

execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedo e drenagem nas ruas: RUA VICENTE 
DE PAULA MACENA, TRV. VICENTE DE PAULA e RUA SÃO MIGUEL (TRECHO 2), localizada 
no Município de Baía da Traição – PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - Valor: R$ 
500.206,45. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 14 de Janeiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: 00001/2022 
AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE 
PREÇOS ABC – FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO 
FARMACÊUTICO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Abertura da sessão pública: 07:30 horas do dia 27 de Janeiro de 
2022. Início da fase de lances: 07:31 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 
10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
991443471. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 04 de Janeiro de 2022
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: 00001/2022 
AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DE 
PREÇOS ABC – FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO 
FARMACÊUTICO AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Abertura da sessão pública: 07:30 horas do dia 27 de Janeiro de 
2022. Início da fase de lances: 07:31 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 
10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
991443471. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 04 de Janeiro de 2022
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
BANANEIRAS–PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022. Início 
da fase de lances: 09:01 horas do dia 27 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 991443471. 
E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 14 de Janeiro de 2022
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
EPI’S PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS–PB. 
Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 27 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 
11:31 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 10024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 991443471. E-mail: pmblicita2021@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 14 de Janeiro de 2022
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS DESTINADOS A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, VINCULADA A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB. Abertura da sessão pública: 15:30 horas do dia 27 
de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 15:31 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 991443471. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 14 de Janeiro de 2022
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00004/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADOS A FROTA VEICULAR DE PROPRIEDADE 
DESTA PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do 
dia 27 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 27 de Janeiro de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 991443471. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
bananeiras.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 14 de Janeiro de 2022
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00008/2022

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 28 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM–PB, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 14 de Janeiro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RELATÓRIO DA REUNIÃO DE HABILITAÇÃO

DE SEGUNDO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL

N° 0055-2021
A Prefeitura Municipal de Belém-PB, através do Pregoeiro, torna público que em face da desis-

tência da primeira colocada no Pregão Presencial n° 0055-2021, foi dada a devida publicidade ao 
licitante remanescente convocado através de publicação através do Diário do Município 12/01/2022, 
Diário Oficial do Estado - 13/01/2022 Jornal a União 24/01/2022; A Representante da Empresa inte-
ressada: JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72 compareceu 
ao setor de licitações às 09:00 horas do dia 14/01/2022, foi aberta a habilitação da proponente os 
quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos presentes, a proponente foi declarada habilitada e 
concordou em manter o valor unitário dado no último lance, R$ 6.499,00.   

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
ERRATA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2022

A Prefeitura Municipal de Belém torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA a 
Ratificação e Adjudicação referente a Dispensa DV00004/2022, onde leia- se: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL-
TORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB, leia-se 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Todas as demais informações 
permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
ERRATA

EXTRATO DE CONTRATO
Nº 0013/2022

A Prefeitura Municipal de Belém torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA 
ao extrato de contrato referente a Dispensa DV00004/2022, onde leia- se: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL-
TORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB, leia-se 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Todas as demais informações 
permanecem inalteradas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATÉ O 
FIM DO EXERCICIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00061/2021. DOTA-
ÇÃO: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 0212.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
– RECURSOS ORDINARIOS 12.361.1001.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% 0234.3.3.90.30.00.1.113.0000 MATERIAL DE CONSUMO – RE-
CURSOS ORDINARIOS 12.361.1001.2144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-
DAMENTAL – QSE 0297.3.3.90.30.00.1.120.0000 MATERIAL DE CONSUMO – TRANSFERENCIA 
DO SALARIO EDUCAÇÃO 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 
08.244.1013.1147 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS – SCFV 0009.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS DO 
FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICI-
PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM – FMAS 0019.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO – RECURSOS ORDINÁRIOS 08.244.2011.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO CONSELHO TUTELAR 0036.3.3.90.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS 
ORDINARIOS 08.244.1014.2095 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FAMÍLIAS CARENTES – 
SOPÃO E PÃO 0041.3.3.90.30.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS ORDINARIOS 
0041.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
– RECURSOS ORDINARIOS 08.244.1014.2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF CRAS 0051.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO – 
RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASST SOCIAL – FNAS 08.244.2013.2115 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE APOIO AO IGD–PBF 0071.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
– RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL – FNAS 0072.3.3.90.32.00.1.311.0000 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – RECURSOS FUNDO DE 
ASSIT SOCIAL – FNAS 08.244.2013.2146 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO IGD–SUAS 
0077.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS FUNDO NACIONAL DE 
ASSIT SOCIAL – FNAS 08.244.1014.2150 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPE-
CIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL– CREAS 0086.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CON-
SUMO – RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIT SOCIAL – FNAS 0087.3.3.90.32.00.1.311.0000 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – RECURSOS FUNDO 
NACIONAL DE ASSIST SOCIAL – FNAS 08.244.2013.2169 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ACESSUAS TRABALHO 0094.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIALD E CONSUMO – RECURSOS 
FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL – FNAS 08.244.2013.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 0106.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSU-
MO – RECURSOS ORDINARIOS 0108.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – RECURSOS ORDINARIOS 0107.33.90.30.00.1.311.0000 
MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL – FNAS 
0109.3.3.90.32.00.1.311.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
– RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL – FNAS 08.244.1013.2204 – MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0118.3.3.90.30.00.1.311.0000 
MATERIAL DE CONSUMO – RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL – FNAS 
0119.3.3.90.32.00.1.311.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
– RECUROS FUNDO NACIONAL DE ASSIT SOCIAL – FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00011/2022 
- 12.01.22 - ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - ME - R$ 73.884,90; CT Nº 00012/2022 - 12.01.22 
- LINDEMBERG NASCIMENTO DE SANTANA - R$ 46.324,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO PELA ABC 
FARMA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM–PB, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00059/2021. DOTAÇÃO: 02.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 0040.3.3.90.32.00.1.214.0000 MATE-
RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA – BLOCO CUSTEIO 10.303.1008.2078 
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 0098.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SER-
VIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA – RECURSOS ORDINÁRIOS 0099.3.3.90.32.00.1.213.0000 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA – GOVERNO ESTADUAL 
0100.3.3.90.32.00.1.214.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 
– GOVERNO FEDERAL 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE BELEM 0122.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUÍTA – RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00014/2022 - 13.01.22 - 
FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 140.000,00; CT Nº 
00015/2022 - 13.01.22 - GOMES E PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO 
LTDA - R$ 132.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
N. º 004/2022-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legis-
lação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 27 de Janeiro de 
2022 as 10h00min, tendo como objetivo: Locação de veículos diversos, destinados a manutenção 
das secretarias municipais. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Mu-
nicipal 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

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 15 de janeiro de 2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00024/2021. OBJETO: Aquisição de materiais elétricos 
diversos com vista a atender a demanda da área de eletrificação e energização dos equipamentos 
públicos do município de Capim – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas 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: Canapu Comercio de Dsitribuição Ltda - CNPJ 08.449.096/0001-81. Center Led Ma-
teriais Eletricos Eireli - CNPJ 26.474.579/0001-18. Eletrica Luz Comercial de Materiais Eletricos 
Ltda - CNPJ 00.226.324/0001-42. Lumiart Comercio e Servicos Ltda - CNPJ 40.351.078/0001-75. 
Matec Materiais Eletricos e de Construcoes Ltda - CNPJ 18.100.267/0001-16. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3622-1135.

Capim - PB, 14 de Janeiro de 2022
TIAGO ROBERTO LISBOA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA-
ÇÃO JURÍDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS 
E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JOVELINO DELGADO – ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 72.000,00. 

Casserengue - PB, 05 de Janeiro de 2022
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
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 IN00003/2022, 
que objetiva: Contratação de Aterro Sanitário licenciado para recebimento e disposição final de resí-
duos sólidos urbanos produzidos pelo Município de Casserengue/PB, por um período de 12 meses; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA 
GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 39.600,00.

Casserengue - PB, 06 de Janeiro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00001/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2022, que 
objetiva: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA 
A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM MEIO–FIO 
DA RUA PROJETADA 03 (COORDENADAS: 18° 86’ 70, 38” S e 92° 49’ 21, 71” W). MUNICIPIO 
DE CASSERENGUE/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
COMIPA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - R$ 9.572,35.

Casserengue - PB, 06 de Janeiro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Consultoria 
e Assessoria Técnica Especializada junto ao Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde 
de Casserengue/PB, exercício 2022, compreendendo: Elaboração de Editais e seus anexos de todas 
as modalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e Lei n° 14.133/02 e Lei n° 10.520/02 no Decreto nº 
10.024/2019; Minutas de Contratos; Modelos de ATAS; Modelos de Termos de Homologação e Adju-
dicação; Modelos de Avisos e Extratos para publicações; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: JADIR FERNANDES DA ROCHA - R$ 18.000,00.

Casserengue - PB, 05 de Janeiro de 2022.
RANIERE MARTINS DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas pertencentes 
e/ou locados a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA - R$ 1.311.615,00.

Casserengue - PB, 05 de Janeiro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de 

veículos e máquinas pertencentes e/ou locados a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde exer-
cício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECURSOS 
ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/ 
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/ TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FNDE/ TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSO DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO SUS/ TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 
MAGISTERIO/ TRANSFERÊNCIA FUDEB OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00001/2022 - 
06.01.22 - CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 1.311.615,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº DV00001/2022
OBJETO: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
COM MEIO–FIO DA RUA PROJETADA 03 (COORDENADAS: 18° 86’ 70, 38” S e 92° 49’ 21, 
71” W). MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.070 – SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA – 15.451.0007.1019 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 06/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: 
CT Nº 00005/2022 - 07.01.22 - COMIPA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - R$ 9.572,35.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Téc-

nica Especializada junto ao Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde de Casserengue/
PB, exercício 2022, compreendendo: Elaboração de Editais e seus anexos de todas as modalidades 
previstas na Lei n° 8.666/93 e Lei n° 14.133/02 e Lei n° 10.520/02 no Decreto nº 10.024/2019; Minu-
tas de Contratos; Modelos de ATAS; Modelos de Termos de Homologação e Adjudicação; Modelos 
de Avisos e Extratos para publicações. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS – SAÚDE) = 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0005.2054 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Casserengue e: CT Nº 00002/2022 - 06.01.22 - JADIR FERNANDES DA ROCHA - R$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00003/2022.
OBJETO: Contratação de Aterro Sanitário licenciado para recebimento e disposição final de resí-

duos sólidos urbanos produzidos pelo Município de Casserengue/PB, por um período de 12 meses. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINA-
RIOS) = 20.070 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15.451.0008.2058 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Casserengue e: CT Nº 00004/2022 - 07.01.22 - ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL 
DE RESIDUOS LTDA - R$ 39.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00001/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-

SULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO 
JURÍDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/
OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.020 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO – 04.122.0002.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35 – SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00002/2022 - 06.01.22 - JOVELINO DELGADO - 
ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 72.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00001/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-

SULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO 
JURÍDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/
OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.020 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO – 04.122.0002.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35 – SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00002/2022 - 06.01.22 - JOVELINO DELGADO - 
ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 72.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0009/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS 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.POR-
TALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 
17/01/2022, ÀS 09H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/02/2022, 
ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/02/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 01/02/2022 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 COXIXOLA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: CONSTUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA – RURAL 

NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 930.804,84. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário 
das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. 
E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 14 de Janeiro de 2022
JERRI ADRIANO CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução de Obras de Cons-
trução Pavimentação em Pararelepipedos em Diversas Ruas no Perimentro Urbano deste Municipio 
de Cubatí, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 14 de Janeiro de 2022
IZONALDO CORDEIRO FERINO JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 13:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte escolar, destinado a rede de ensino municipal, junto a Secretaria de Educação 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 
425/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 14 de Janeiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes escolar destinado a rede de ensino estadual 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 425/17; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 14 de Janeiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

REFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE EDITAL

DE CHAMADA PÚBLICA N°0001/2022
A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que fará realizar através da Comissão Per-

manente de Licitação, sediada na Av. Major Augusto Bezerra, 02, Centro – Dona Inês/PB, Chamada 
Pública para Aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural destinados à merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2022, considerando 
o disposto no art. 21, da Lei 11.947/2009, Resoluções CD/FNDE 06/2020. Os grupos informais e/
ou formais interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda até o dia 07 de 
Fevereiro de 2022, às 08:00 horas. Informações: no horário das 07:30 às11:30 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone. (083) 3377-1025.

Dona Inês/PB, 13 de Janeiro de 2022.
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2021
OBJETO: AQUISIÇAO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS COM AS SEGUINTES ESPECIFI-

CAÇÕES MÍNIMAS: 03 (TRÊS) CILINDROS, POTÊNCIA DE 50 CV, TRAÇÃO 4x4, LEVANTE 
HIDRÁULICO DE 03 (TRÊS) PONTOS E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA PARA-
ÍBA. Foi considerada vencedora do certame o licitante: FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 171.500,00. Fiando aberto o prazo recursal. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 
02 - Centro - Dona Inês - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis

Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 14 de Janeiro de 2022.

MARIA GORETE DA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE 
DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROJETO PROINFÂNCIA, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE ES-
PERANÇA/PB.

Licitante declarado vencedor: CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - CNPJ 23.407.509/0001-59.
Valor total da respectiva proposta: R$ 1.310.305,19
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório caberão recursos nos termos do art. 109 da 

Lei Federal 8.666/1993. Eventuais recursos poderão ser protocolados via Central de Atendimento 
esperanca.1doc.com.br/atendimento. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Especial de Licitação, no horário das 08h às 13h dos dias úteis, a Rua Antenor Navarro, nº 837, 
Centro Administrativo, Esperança - PB. Telefone: (83) 3361-3801. 

Esperança - PB, 14 de janeiro de 2022.
Emerson David A. da Costa

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE 
GADO BRAVO, ESTADO DA PARAÍBA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA – EPP - R$ 17.160,00.

Gado Bravo - PB, 13 de Janeiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 27 de 

Outubro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00028/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM, 
CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO–PB. Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB. Telefone: (83) 3347–1820. E-
-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 

Gado Bravo - PB, 22 de Outubro de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA COM REGISTRO NA ANP PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS 
DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE FORMA PARCELADA CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE 
EDITAL. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 27 de Janeiro de 2022. Início da fase de 
lances: 08:31 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 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) 3347–1820. E-mail: gado-
bravolicitacao@gmail.com. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 14 de Janeiro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS LEVES< MEDIAS E PESA-
DAS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00008/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 03201/2021 – SERTANEJA SERVICOS E 
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 90 dias. 
ASSINATURA: 30.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO 
E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO 
DE GADO BRAVO, ESTADO DA PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.010 – SECRETA-
RIA DE INFRA ESTRUTURA – 02.010.15.452.1003.2060 – MNUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA 
E CONSERVAÇÃO DO LOGRADOURO – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 14/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 00501/2022 - 14.01.22 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA 
- EPP - R$ 17.160,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 27 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de ma-
teriais para melhoria da infraestrutura urbana e rural. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada 
do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 14 de Janeiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 13h00min, do dia 27 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Tintas 
e Materiais de Pintura em geral para melhor atender as secretarias municipais até dezembro de 
2022 . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 14 de Janeiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 28 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de  Carnes 
e peixes para atendimento das necessidades da administração municipal e complementação da 
merenda escolar no exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 14 de Janeiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 31 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Mate-
riais Elétricos para manutenção e do melhor funcionamento dos diversos setores da Administração. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Mu-
nicipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 14 de Janeiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A CPL torna público, para os fins e efeitos, que, no dia de 13 de Janeiro de 2022, as empresas: 

PAINEL ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA – EPP – CNPJ: 39.411.366/0001-99, interpôs recurso 
contra a fase de habilitação referente a Tomada de Preços nº  00004/2021. A cópia do recurso 
encontra-se à disposição junto a esta comissão. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, anteriormente divulgado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br

Itatuba - PB, 14 de Janeiro de 2022.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.040/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/118499
CHAVE CGM: 42OB-9H7B-5EE7-3IBW
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.040/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios 
a ser realizada no dia 16/02/2022, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de Implantação 
de Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedo em 22 Ruas de Diversos Bairros da Cidade de 
João Pessoa/PB (João Paulo II); (Costa e Silva); (Aeroclube); (Bairro das Indústrias); (Valentina); 
(Funcionários II); (Barra de Gramame); (Gramame); (Mumbaba. A cópia do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da segunda-feira dia 17/01/2022, no en-
dereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, 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, 14 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/077696/SEINFRA 
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.025/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação 

de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em diversos bairros, na cidade de João Pessoa/
PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Santa Inês, Rua Cidade de Marizópolis / Bairro Cidade Uni-
versitária: Rua João Batista de Carvalho Moura / Bairro Mangabeira VI: Rua Filomena Trigueiro e 
Rua Cel. Pedro Gonzaga de Lima).

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as 
suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não Tendo transcorrido 
regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais 
e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, 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 Concorrência 
Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando vencedora da licitação 
à empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 11.306.141/0001-53, com 
proposta no valor de R$ 1.285.510,11 (Um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e 
dez reais e onze centavos.. 

João Pessoa, 14 de janeiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 07.005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº. 2021/061607 da SEINFRA.

DATA DA SESSÃO: 27/01/2022  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SER-

VIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO TAIPA, EM JOÃO 
PESSOA-PB- LOTE 02.

CHAVE CGM: YZU7-MK4Y-B2LT-SG2U
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará 
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-
-e.com.br, sob o número da licitação 917437 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de segunda-feira 17/01/2022, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
n.º 10.520/02,  regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei 
Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
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 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 parcelada de 
Material de Expediente para atender as necessidades das secretarias do município de Joca Clau-
dino/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 poste-
riores 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, 14 de Janeiro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
Nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, ante os fundamentos da informação 

do Pregoeiro, DECIDO:
CONHECER o recurso formulado pela empresa DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SER-

VIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão da 
Comissão Permanente de Licitação que, inicialmente, INABILITOU a recorrente, suspendendo os 
efeitos da inabilitação, decidindo pela HABILITAÇÃO da mesma.

É como decido.
Juarez Távora(PB), 14 de janeiro de 2022.

WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
Nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, ante os fundamentos da informação 

do Pregoeiro, DECIDO:
NÃO CONHECER o recurso formulado pela empresa QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, para, 

no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação 
que INABILITOU a referida empresa.

É como decido.
Juarez Távora(PB), 14 de janeiro de 2022.

WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
Nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, ante os fundamentos da informação 

do Pregoeiro, DECIDO:
NÃO CONHECER o recurso formulado pela empresa QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, para, no 

mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, mantendo a decisão da Comissão Permanente de Lici-
tação que INABILITOU a referida empresa por não atendimento aos itens: 9.3.3.6 e 9.3.4.4 do edital.

É como decido.
Juarez Távora(PB), 14 de janeiro de 2022.

WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, através do 
presidente da CPL e seus membros, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PUBLICO o ADIAMENTO da abertura dos envelopes de proposta de preços da Tomada de Preços 
nº 00007/2021, MARCADO PARA 17/01/2022, ÁS 08H00MIN, fica agendada para o dia 18/01/2022, 
as 10h00min.

Juazeirinho - PB, 14 de Janeiro de 2022.
SIDNEI SOARES DE MORAIS

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022
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 11:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
e materiais médico hospitalar. 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) 34641069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.junco-
doserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 13 de Janeiro de 2022
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO

FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXE-
CUÇÃO DE RECAPEAMENTP ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB, CONFOME 
PROCESSO NR 09032021–012507. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devida-
mente autorizada, no uso de suas atribuições torna público aos interessados que após análise do 
recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, 
decidimos por conhecer os recursos e no mérito NEGAR-LHE provimento total, mantendo-se a 
empresa ENGELPLAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita com CNPJ: 08.061.304/0001-70, 
matendo a mesma vencedora do presente certame, conforme consta nos autos do processo da 
Concorrência Nº. 00001/2021, mantendo-se os termos da decisão proferida pela ilustre Comissão, 
dando-se prosseguimento ao certame na forma prevista na lei e no instrumento convocatório. O 
referido processo será encaminhado para adjudicação e homologação pela autoridade superior. 

Lagoa Seca - PB, 12 de Janeiro de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA POR VALOR Nº DV002/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV002/2022, que objetiva: Contratação 
de uma pessoa jurídica para prestar serviços em forma de locação de 02 (dois) tratores agrícolas 
com grade aradora, para serem utilizado durante o corte das terras dos pequenos agricultores, 
devidamente cadastrado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Livramento-
-PB, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos 
correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: SBC Construção Serviços e 
Locações Eireli-EPP, CNPJ: 22.732.871/0001-32, Av. Nossa Senhora de Fatima, 1843, Torre, Joao 
Pessoa-PB, com o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada hora trabalhada, perfazendo o 
valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 14 de janeiro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA POR VALOR Nº DV001/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV001/2022, que objetiva: Contratação 
de uma pessoa jurídica para aquisição de 90 (noventa) disco de ferro de 26 polegada por 0,66 cm, 
furo 1.3/4, para as grades aradoras dos tratores de pneus desta Prefeitura que se utilizam deste 
tipo de equipamento durante o corte das terras dos pequenos agricultores, devidamente cadastrado 
junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento rural de Livramento-PB conforme termo de 
referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual 
sugere a contratação da pessoa jurídica: LMN - Comercio de Pecas, Serviços e Representações 
Ltda, CNPJ: 41.705.493/0001-42, Rua Aprígio Veloso, N° 1457, Universitário, CEP: 58.429-140, 
Campina Grande-PB, com o valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) por cada disco, per-
fazendo o valor total de R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 12 de janeiro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 001/2022 
Dispensa Por Valor Nº 001/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratado: LMN 

- Comercio de Pecas, Serviços E Representações Ltda, CNPJ: 41.705.493/0001-42. Valor total 
contratado: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) por cada disco, perfazendo o valor total de R$ 
44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais). Objeto: Aquisição de 90 (noventa) disco de ferro de 
26 polegada por 0,66 cm, furo 1.3/4, para as grades aradoras dos tratores de pneus desta Prefeitura 
que se utilizam deste tipo de equipamento durante o corte das terras dos pequenos agricultores, 
devidamente cadastrado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento rural de Livramento-PB. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021; Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
e legislação pertinente. Fonte de recurso: Próprios do Município (Ordinários). Dotação: 02.080 - Sec. 
de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos, conforme QDD/2022. Vigência: Até 31/12/2022. 
Partes: Ernandes Barboza Nóbrega (pela contratante) e o Sr. Lucas Morais Nunes (pela contratada).

Livramento-PB, 13 de janeiro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 002/2022 
Dispensa Por Valor Nº 002/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratado: SBC 

Construção Serviços e Locações Eireli-EPP, CNPJ: 22.732.871/0001-32. Valor total contratado: 
R$ 200,00 (duzentos reais) por cada hora trabalhada, perfazendo o valor total de R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais). Objeto: Prestar serviços em forma de locação de 02 (dois) tratores 
agrícolas com grade aradora, para serem utilizado durante o corte das terras dos pequenos agri-
cultores, devidamente cadastrado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural de 
Livramento-PB. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021; Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006; e legislação pertinente. Fonte de recurso: Próprios do Município (Ordinários). 
Dotação: 02.080 - Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos, conforme QDD/2022. 
Vigência: Até 30/06/2022. Partes: Ernandes Barboza Nóbrega (pela contratante) e o Sr. Leonardo 
Simonetti Nobre (pela contratada).

Livramento-PB, 14 de janeiro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades 
do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decretos Estadual e 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000001/2022. Recursos Próprios / 
Outros - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 35.000,00 – JOSÉ ADAILTON FIRMINO - CT 
Nº 00008/2022 – 12.01.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000001/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000001/2022, 
que objetiva: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades do 
município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decretos Estadual e Muni-
cipal. ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ ADAILTON 
FIRMINO- R$ 35.000,00 – JOSÉ ADAILTON FIRMINO.

Logradouro - PB, 12 de janeiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min, do dia 27 de Janeiro de 2022 –, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisições parceladas de Gêneros Ali-
mentícios, destinados ao atendimento de diversas secretarias no exercício 2021. Recursos: previstos 
nos orçamentos vigentes. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006 e 
Decreto Municipal nº 04/2013. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser 
obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido de 08h00min as 
12h00min e no seguinte endereço eletrônico: Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 14 de Janeiro de 2022.
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022
A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 0001/2022, tipo menor preço por item, com objeto aquisição de equipamentos, 
material permanente e um veiculo 0km destinados a unidade da saúde do município de Olho D´água-
PB, atendendo a PROPOSTA Nº 11471.451000/1210-01-MINISTÉRIO DA SAÚDE, cujo reunião 
de julgamento das propostas será dia  31/01/2022, as 09:30horas (horário de Brasília-DF) através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com as condições e especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 13 de Janeiro de 2022
Marilene Tiburtino Leite

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados através 

da comisso de licitação, o resultado de julgamento de PROPOSTAS DE PREÇOS, atendendo ao 
art. 109, I “a” da lei nº 8.666/93. Fica declarada CLASSIFICADA a empresa DEL ENGENHARIA 
EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33, com o valor global de R$ 245.604,49 (duzentos e quarenta 
e cinco mil seiscentos e quatro reais e quarenta e nove centavos). Foi declarada desclassificada 
a empresa. CL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPP  , por apresentar valor global superior 
àquela. Concede-se prazo legal para recursos. Maiores informações na sala da CPL das 08:00 as 
12:00 de segunda a sextafeira ou pelo email pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca-PB, 14  de janeiro de 2022.
Severino Luiz de Caldas 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE DECISÃO PELA RESCISÃO CONTRATUAL

POR ACORDO ENTRE AS PARTES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO – ME, CNPJ 28.676.712/0001-

44 (Fazenda Cauassu).
DECISÃO: Fica RESCINDIDO o contrato nº 01.00016/2021, por acordo entre as partes, entre 

o município de Piancó e a Empresa BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO – ME, CNPJ 
28.676.712/0001-44 (Fazenda Cauassu), previsto na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA; PARÁGRAFO 
SEGUNDO, II; do referido contrato. Nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e 
em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

Piancó-PB, 14 de janeiro de 2022. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00002/2022, em favor da empresa SOARES ELETROMOVEIS LTDA 
– ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 10.754.729/0001-07, tendo como objeto a Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Móveis e Eletrodomésticos destinados a atender todas 
as secretarias do Município de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 39.360,00 (trinta e 
nove mil, trezentos e sessenta 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 14 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público 

aviso de licitação da Tomada de Preços nº 00003/2022, com o objeto:  continuação dos serviços da 
construção do matadouro público do município de Piancó-PB, atendendo o Contrato de Repasse 
nº 1.045.361-33/2017/MAPA/CAIXA. Data de reunião para o dia 01/02/2022, às 08:30 horas. O 
edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2022
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS 

EIRELI, CNPJ Nº 40.786.019/0001-20, classificada em segundo lugar no item 0001 do Pregão 
Eletrônico nº 0043/2021, cujo objeto é: Registro de preços para a locação de horas de trator de 
pneus 4x4, com grade Aradora de 12 a 14 discos para corte de terra na zona rural do município de 
Piancó-PB, durante o exercício de 2022. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do diretor 
e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 14 de janeiro de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00003/2022, em favor da empresa M. S. S. CAMPOS – ME, inscrita no 
CNPJ/CPF sob n° 08.640.533/0001-40, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada 
em prestação de Serviços Técnicos especializados no acompanhamento dos Serviços e Programas 
do SUAS e na Gestão do PBF, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania 
do Município de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 
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 14 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso 

de licitação da Tomada de Preços nº 00004/2022, com o objeto:  pavimentação em paralelepípedo 
e drenagem no município de Piancó-PB, atendendo o Contrato de Repasse nº 1070.699-20/2020/
MDR – SICONV nº 900158/2020. Data de reunião para o dia 01/02/2022, às 09:30 horas. O edital 
está disponível em: www.pianco.pb.gv.br e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2022
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0001/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  27/01/2022, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Gás GLP para atender as necessidades de todas as secretarias do Município 
de Piancó-PB, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 
O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00002/2022

A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 09:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  27/01/2022, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, com objeto: Contratação dos serviços de manutenção 
corretiva e preventiva de equipamentos da secretaria de saúde do município de Piancó-PB, durante 
exercício de 2022, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital 
e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2022.
André Alexandre do Nasciment

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 0003/2022

 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0003/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 13:30horas (horário de Brasília-DF) do dia  27/01/2022, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a aquisição de materiais de laboratório 
destinados a secretaria de Saúde do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. O Edital 
e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: DISPENSA Nº 00002/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: SOARES ELETROMOVEIS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 

10.754.729/0001-07.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Móveis e Eletrodomés-

ticos destinados a atender todas as secretarias do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 39.360,00 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta reais). 

Piancó- PB, em 14 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00005/2022, em 03.01.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abaste-

cimento na cidade de Piancó-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO: DISPENSA Nº 00003/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: M. S. S. CAMPOS – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 08.640.533/0001-40.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços Técnicos espe-

cializados no acompanhamento dos Serviços e Programas do SUAS e na Gestão do PBF, junto à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
Piancó- PB, em 14 de janeiro de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de trator de 
pneus com grade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 13 de Janeiro de 2022
MURYLLO PEREIRA LEAL

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 001/2022

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA NA ÁREA DE 
LIMPEZA PÚBLICA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ – PB. Data de abertura: 
27/01/2022 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. 
Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: 
cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 14 de janeiro de 2022.
Gisley Morais Souto

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 26 de janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 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, 14 de janeiro de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO 

MUNICIPAL. LICITANTES INABILITADOS: DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E 
LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRE-
LI; MATRIX CONSTRUTORA EIRELI – EPP. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
Comunica-se que, todos os licitantes foram Inabilitados por não apresentarem acervos dos itens 
solicitados em edital e que o parecer técnico encontra-se no setor de licitação, as empresas terão 
o prazo de oito dias úteis para sanar suas falhas apresentadas ou comprovar a sua habilitação, 
ficando assim marcada a sessão para o dia 27/01/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 14 de janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação de diversas ruas no município de Rio Tinto – PB – CONTRATO DE REPASSE 
1023186–60/2015. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUPB CONSTRUTORA EIRELI; D2R3 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS 
E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; 
QUALITY CONSTRUCOES LTDA; R F ENGENHARIA EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRU-
CAO CIVIL EIRELI; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. LICITANTES 
INABILITADOS: CONSTRUTORA APODI EIRELI; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; 
GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; MB 
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; SAMPAIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; SERRA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 25/01/2022, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 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, 14 de Janeiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA DE SANTA INÊS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa ou profissionais da área jurídica para prestar 
serviços de assessoramento e consultoria jurídica ao município de Santa Inês-PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 54.000,00.

Santa Inês - PB, 13 de Janeiro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS/PB, CNPJ nº 08.882.730/0001-75. 

CONTRATADA: ILO ISTENEO TAVARES RAMALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
CNPJ Nº. 27.170.368/0001-54. End.: Rua Prefeito Unias Ramalho, nº. 306, Centro, Conceição/PB. 
OBJETO: Contratação de empresa ou profissionais da área jurídica para prestar serviços de asses-
soramento e consultoria jurídica ao município de Santa Inês-PB. VALOR MENSAL: R$ 4.500,00 (três 
mil e quinhentos reais). VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO - 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.39 - OUTROS SER-
VIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO: art. 25, II, combinado com art. 13, 
III,  e Lei Nº 14.039 de 17 de Agosto de 2020. PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2022.

DATA DO CONTRATO: 14 de janeiro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N° 00138/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, CNPJ nº 

02.069.012/0001-06.
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO ao valor do Contrato nº 

00138/2020 firmado entre as partes, em 09/11/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Se-
gunda, Parágrafo Segundo: “2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo 
com o disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93”, haja vista a existência de quantitativo de 
serviço não previsto na planilha orçamentária, bem como alteração de quantitativos existentes, o 
que justifica a alteração de valor contratual.

DO ACRÉSCIMO: O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 41.857,33 (quarenta e um 
mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), correspondente ao aditamento 
de aproximadamente 28,48% ao valor do contrato, que somando ao valor inicial do contrato que é 
de R$ 146.974,36, dá-se num montante de R$ 188.831,69 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e 
trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

FUNDAMENTO: O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária: 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SERVIÇOS URBANOS - 27.813.1004.1021 - Construção de Praças, Parques e Jardins, 
23.695.1037.1026 - Implantação de Infraestrutura Turística. Elementos de Despesa: 4490.51 - 
1.500.0000 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1.700.0000 - Obras e Instalações.

DATA DO TERMO ADITIVO: 04 de janeiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 015/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2021
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO 
a deliberação da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMSR, no procedimento referente à 
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021 - CPL/PMSR; CONSIDERANDO a inexistência de qualquer 
vício ou irregularidade, resolve:

I - HOMOLOGAR o resultado da TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021, PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 189/2021 - PMSR, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA 
DO COMPLEXO DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, pelo menor preço global, 
conforme projeto básico, a empresa a seguir relacionada com o respectivo valor: 

COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 
17.440.286/0001-29 - Valor Global de R$ 1.531.962,67 (Um milhão, quinhentos e trinta e um mil, 
novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos);

II - ADJUDICAR pelo menor preço global a empresa COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TEC-
NOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 17.440.286/0001-29 à execução dos serviços, conforme 
disposto no objeto do presente processo licitatório;

III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura 
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.

Santa Rita/PB, 14 de janeiro de 2022.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de veículo tipo ônibus (48 lugares) com 
motorista para a Secretaria de Ação Social do Município de São José do Bonfim/PB no atendimento 
a Lei Municipal 655/2021. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 09:25hs/min 
do dia 28/01/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/mim do dia 28/01/2022. Funda-
mento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 
8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.
com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da 
Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 
05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 14 Janeiro de 2022.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus, câmara e baterias 
para os veículos das diversas secretarias do Município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos 
Municipais de Saúde e Assistência Social deste município. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 09:55 horas do dia 28/01/2022. Data e horário do início da disputa: 10:00 horas 
do dia 28/01/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: 
Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 14 de Janeiro de 2022
JOSEILDO ALVES MOTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para Aquisição de Medicamentos para os programas de 
assistência farmacêutica básica, programa de hipertensão e diabetes e programa de saúde mental 
para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/
PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 hs/min do dia 27/01/2022. Data 
e horário do início da disputa: 09:30hs do dia 27/01/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: 
Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José 
de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 14 de Janeiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÂO

TOMADA DE PREÇO - Nº 00001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados, o cancelamento da abertura do TOMADA DE 
PREÇO Nº 00001/2022, marcada para o dia 24 de Janeiro de 2022, às 09h30min, com objeto: 
Construção de creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no programa 
primeira infância. MOTIVO: Identificação de problemas no projeto executivo. Informações através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo e-mail cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas- PB, 13 de Janeiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para contratação de serviços especializados na área da saúde, com profissional especializado para 
realizar consulta médica dermatológica, ortopédica, endocrinológica, pediátrica, cardiológica e/ou 
neurológica; a serem realizadas neste município, para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde de São José de Piranhas–PB, às 09h30min horas, dia 31 de Janeiro de 2022, na sala 
da CPL, sediada na Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
às 13:00 horas, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 14 de Janeiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal, para atender as necessidades 
das Secretarias do Município de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 28 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, 14 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE A 
SER LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DAS PORTEIRAS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 14 de Janeiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE 
BENEFICIO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA “COZINHA SOLIDÁRIA”, ATRAVÉS DE EMISSÃO, 
FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM CHIP DE SEGURAN-
ÇA E SENHA INDIVIDUAL, PARA RECARGA MENSAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 14 de Janeiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTE, 
DESTINADO AO ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.276/2018 – PROGRAMA COZINHA 
SOLIDÁRIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 14 de Janeiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material 
Permanente e Equipamentos Médicos Hospitalar, destinados as demandas operacionais da UBSF 
Matinadas pertencente a este Município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 31 de 
Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 31 de Janeiro de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 38/20; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
construção civil, para execução dos serviços de construção do Ginásio de Esportes da Escola Boa 
Vista, localizado no distrito Alecrim, na zona rural do Município de Umbuzeiro – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 13 de Janeiro de 2022
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2021
PROCESSO Nº 19.000.012507.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CO-
MUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, 
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, destinado 
à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/02/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00053-6
João Pessoa, 14 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 260/2021
PROCESSO Nº 19.000.009487.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS E POLPAS DE FRUTAS, destinado ao HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA FILOMENA 
- HMSF, 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: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02560-6
João Pessoa, 14 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
COMUNICADO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2021 – UASG 925302
PROCESSO Nº 23.901.000048.2021

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DEVENDO 
SER HOMOLOGADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC), CONFORME 
REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL NO 145 (RBAC 145), COM UTILIZAÇÃO 
DE FERRAMENTAL E TÉCNICOS PRÓPRIOS E HABILITADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE CONTROLE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA A AERONAVE PIPER 
SARATOGA, destinado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA - CBMPB, com 
abertura agendada para o dia 17/01/2022 às 09:00h, fica ADIADO para o dia 28/01/2022 às 09h . 
Por oportuno, solicitamos que acompanhem o certame através dos sites www.centraldecompras.
pb.gov.br e www.gov.br/compras.

CADASTRO CGE Nº 21-02524-3
João Pessoa, 14 de janeiro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Públicas de Serviços Hospitalares na 
Paraíba SINDSERH – PB, CNPJ nº 24521787/0001-03 , no uso de suas atribuições que lhe con-
ferem o Estatuto, convoca toda a categoria dos Trabalhadores de Empresas Públicas de Serviços 
Hospitalares da Paraíba, ativos, inativos e pensionistas, para PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL à ser realizada no dia 17 DE JANEIRO DE 2022, às 19 horas em 
1ª. chamada e às 19 h 30 em 2a. chamada, com qualquer número de participantes, tendo como 
local o espaço virtual da plataforma TEAMS, sendo a base de transmissão do anfitrião na sede 
do Sindserh-PB, localizado na Av. Presidente Castelo Branco 25 sala 04 – Castelo Branco - João 
Pessoa – PB. Ordem do dia: 1) Avaliação da proposta do novo modelo de Progressão publicado em 
consulta pública pela Administração da EBSERH Sede; 2) Indicativo de greve; 3) ACT´s vencidos; 
4) Filiação à Entidade de Grau Superior e 4) Outras deliberações .

Ana Maria Cartaxo Alencar
Adriano Furtado Lima

Coordenação de Gestão e Operações Sindicais

SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 
DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA 

E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37

NIRE: 25400005779
EENDEREÇO: RUA ANTENOR NAVARRO, 496 – BAIRRO DA PRATA

CEP 58400 – 520, CAMPINA GRANDE/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 
(IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI 
CREDUNI, situada na Rua Antenor Navarro, 496 – Bairro da Prata, CEP 58400 – 520, Campina 
Grande/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 03.428.338/0001-37, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social da Cooperativa, convoca os seus 24 (vinte e quatro) delegados de grupos sec-
cionais, representando os associados que nesta data somam 8.836 (oito mil oitocentos e trinta e 
seis), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada de forma DIGITAL, no 
dia 27 de janeiro de 2022, obedecendo aos seguintes horários e quórum mínimo de instalação, de 
acordo com o Art. 24, do Estatuto Social: 01) em primeira convocação, às 17 horas, com o quorum 
mínimo de 2/3 do número total de delegados; 02) em segunda convocação, às 18 horas, com o 
quorum mínimo de metade do número total de delegados mais um; 03) em terceira convocação, 
às 19 horas, com o quorum mínimo de 10 (dez) delegados.

A Assembleia será realizada na modalidade digital para todos os associados e delegados, 
utilizando a ferramenta Pertencer*, acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1 – Proposta de reforma ampla do Estatuto Social adequando-o ao modelo sistêmico do Sicredi;
2 – Aprovação e Consolidação do Estatuto Social.
Os documentos relativos à ordem do dia e informações mais detalhadas sobre o cadastro e 

utilização da ferramenta de participação na Assembleia estarão disponíveis aos associados e 
delegados no sítio www.sicredi.com.br/creduni e na sede da cooperativa.

Para participar da Assembleia Digital deverão os associados e os delegados seguir os seguintes 
passos: 1. Veri¬ficar se seu número de telefone e endereço de e-mail estão atualizados no Sicredi 
(APP), Internet Banking ou dirigindo-se à sua cooperativa; 2. Por meio do link www.sicredi.com.br/
assembleiadigital, realizar seu cadastro e criar uma senha; 3. No dia e hora da Assembleia Digital, 
os associados e os delegados deverão acessar novamente o link www.sicredi.com.br/assembleia-
digital, informar seu CPF e senha cadastrada, clicar no evento de sua cooperativa e estarão aptos 
a participar das discussões e votações dos itens da ordem do dia, observado o previsto no art. 21, 
§10º, do Estatuto Social;

Aos delegados que acessarem a sala virtual da Assembleia Digital no momento da sua realização, 
observados o dia e o horário indicados no preâmbulo, devidamente cadastrados na forma do parágra-
fo anterior, será garantido o direito de manifestação por escrito, direcionada à mesa diretora, via chat, 
resguardada, assim, sua plena participação nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

As votações serão realizadas por intermédio do sistema eletrônico habilitado na ferramenta Per-
tencer no momento da Assembleia Digital, sendo admitida, excepcionalmente, apenas na hipótese 
de indisponibilidade das ferramentas eletrônicas, a votação por escrito via cha.

A Assembleia será realizada no formato exclusivamente digital, com base no art. 43-A, da Lei 
5.764/71 e na IN-DREI nº 81/2020, e gravada eletronicamente para eventual análise das autoridades 
reguladoras e/ou dos associados, mediante requerimento formal.

RELAÇÃO DE DELEGADOS
 Antonio Carlos Bezerra Grilo            Antonio Claudio da Silveira Alves
Camilo Allyson Simoes de Farias            Carlos Alberto de Medeiros
Daniel Mendes Cavalcante            Flavio Gaudencio de Queiroz
Francisco Alves Batista            Francisco de Assis Bezerra E Silva
Glageane da Silva Souza            Helio dos Santos Xavier
Israel Lourenco da Silva            Itania Kalenya Nunes Pereira
Ivan Ramos Cavalcanti            Manoel Freire de Oliveira Neto
Manoel Isidro dos Santos Neto            Marcelo Cavalcanti Rodrigues
Maria do Socorro Batista de Lima            Newton Martinho Eloi Ramalho
Ricardo Schmidt Filho            Robert Rice Brandt
Rosivaldo Dantas de Araujo            Severina dos Santos Silva
Thales Spinelli Maximo Lins            Vagner Cesarino de Souza

Todos os associados poderão participar da Assembleia Digital, contudo, o direito de voz e voto 
é restrito aos Delegados (Art. 21, § 10º do Estatuto Social). 

Campina Grande (PB), 15 de janeiro de 2022.
Paulo Ortiz Rocha de Aragão

Presidente do Conselho de Administração
*Instruções para participação e votação na plataforma Assembleia Digital: os associados de-

verão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, cadastrando-se 
e identi¬cando-se com seu CPF e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer 
dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identi¬cação, oportunidade em que será 
admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados 
que se identi¬quem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação 
remota, em tempo real.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

ALTERAÇÃO DO EDITAL
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que foi realizada alterações no  edital da licitação supra, em virtude de alteração 
na planilha:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 40/2021
Registro CGE Nº  22-00005-7 15/02/2022 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades Amparo, 
Barra de São Miguel, Barra De Santana, 
Boa Vista, Cabaceiras, Camalaú, Caraú-
bas, Caturité, Massaranduba, Matinhas, 
Parati, Prata, Riacho de Santo Antônio, 
Santo André, São Domingos Do Cariri, 
São José Dos Cordeiros e Sumé, com 
aproximadamente 25,41 km.
Valor estimado da obra: R$  23.385.350,91 
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias 
corridos

Onde se lê “d) Possuam Capital mínimo até a data do recebimento das Propostas no valor de 
R$ 2.329.877,04( dois milhões, ctrezentos vinte e nove mil, oitocentos setenta e sete reais e 
quatro centavos), leia-se “d) Possuam Capital mínimo até a data do recebimento das Propostas 
no valor de R$ 2.338.535,09( dois milhões, trezentos trinta e oito mil, quinhentos trinta e cinco 
reais e nove centavos)

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 14 de janeiro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA 
e SEGUNDO TERMO ADITIVO, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA 

DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A. C. PONTES ALCANTARA 
MULTIQUIL/ME – CNPJ Nº 32.333.408/0001-71.

Aos 28 dias do mês de julho do ano de 2021, nesta Cidade de João Pessoa, capital do Estado da 
Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de economia 
mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o 
n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de Operações, 
respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito 
no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), residente 
e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, brasileiro, 
casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de identidade 
nº 2.197.172 (SSP/PB), residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa – PB, com base na 
legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular 
de Promessa de Compra e Venda nº 034/2017 e Segundo Termo Aditivo firmado com a empresa 
A. C. PONTES ALCANTARA MULTIQUIL/ME - CNPJ N° 32.333.408/0001-71, que tem por objeto, 
formalmente, uma área total medindo 1.430,00 m² (mil, quatrocentos e trinta metros quadrados), 
correspondente ao Lote 085, da quadra 204, localizado no Distrito Industrial de Mangabeira – PB, 
apresentando os seguintes limites e confrontações: Ao Norte, em 55,00m, com o Lote 0106 da 
Quadra 204; Ao Sul, em 55,00m, com a Via Perimental 02; Ao Leste, em 26,00m com as terras de 
terceiro; E a Oeste, em 26,00m com a Rua José Cézar de Carvalho, operando-se tal rescisão pelos 
fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a empresa 
em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente a previsão contida na Cláusula 
Primeira do Segundo Aditivo Contratual que alterou a alínea “a” da Cláusula Sétima do Contrato 
de Promessa de Compra e Venda nº 034/2017,anexado no Processo Administrativo n. 0398/2020, 
principalmente as que estabelecem como cláusulas resolutivas a destinação diversa do imóvel, não 
implantação/funcionamento dentro do prazo acordado; CONSIDERANDO, ainda, o pleno direito de 
RESCINDIR UNILATERALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA, FIRMADO COM A EMPRESA A. C. PONTES ALCANTARA MULTIQUIL/ME - CNPJ N° 
32.333.408/0001-71, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por 
decisão de seus Diretores respectivamente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme 
Resolução de Diretoria n° 033/2021, datada de 10 de junho de 2021, razão pela qual cessam todos 
os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades pelos 
atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os 
fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO DE PRO-
MESSA DE COMPRA E VENDA nº 034/2017, firmado em 01 de setembro de 2017 e Segundo Aditivo 
firmado em 24 de novembro de 2020, celebrado entre a EMPRESA A. C. PONTES ALCANTARA 
MULTIQUIL/ME - CNPJ N° 32.333.408/0001-71 e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
PARAÍBA – CINEP.

João Pessoa, 04 de janeiro de 2021.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Públicas de Serviços Hospitalares 

na Paraíba SINDSERH – PB, CNPJ nº 24521787/0001-03 , no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o Estatuto, convoca toda a categoria dos Trabalhadores de Empresas Públicas de Servi-
ços Hospitalares da Paraíba, ativos, inativos e pensionistas, para PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 18 DE JANEIRO DE 2022, às 10 horas da 
manhã em 1ª. chamada e às 10 h 30 em 2a. chamada, com qualquer número de participantes, 
de forma presencial, tudo realizado com a máxima cautela e com toda segurança necessária 
para evitar aglomeração, localizado na R. Tabelião Stanislau Eloy, 585 - Castelo Branco, João 
Pessoa - PB, CEP: 58050-585 e no mesmo dia, sendo às 19h em 1a. chamada e às 19 h 30 em 
2a. chamada, com o intuito de abranger  todos os HU´s que são distantes da Capital e os que não 
conseguirão assistir presencialmente em João Pesoa-PB¬, tendo como local o espaço virtual da 
plataforma TEAMS, sendo a base de transmissão do anfitrião na sede do Sindserh-PB, localizado 
na Av. Presidente Castelo Branco 25 sala 04 – Castelo Branco - João Pessoa – PB. Ordem do 
dia: 1) Avaliação da proposta do novo modelo de Progressão publicado em consulta pública pela 
Administração da EBSERH Sede; 2) Indicativo de greve; 3) ACT´s vencidos; 4) Filiação à Entidade 
de Grau Superior e 4) Outras deliberações .

Ana Maria Cartaxo Alencar
Adriano Furtado Lima

Coordenação de Gestão 
e Operações Sindicais

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 pre-
sente 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 con-
sentimento, 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NAS IND MET. MEC. E DE MAT. ELÉTRICO. DA PB, Rua da República n° 830 
– Centro – João Pessoa / PB CNPJ N° 09.362.302/0001-84 Ficam convocados os trabalhadores 
da categoria profissional dessa entidade a tomarem parte da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA. Que será realizada em 21 de Janeiro de 2022, ás 17:00Hs em 1ª convocação com no 
mínimo 2/3 (dois terços) dos trabalhadores e não havendo quórum legal a mesma realizar-se-á 
em 2ª convocação às 18:00hs com 1/3 (um terço) dos trabalhadores presentes no endereço acima 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Leitura do Edital de Convocação, autorização 
para o Presidente do Sindicato promover Acordo Coletivo Salarial, instaurar Dissidio Coletivo ou 
Individual de Natureza Econômica e aprovação da Contribuição Negocial para o mês de Março 
de 2022. João Pessoa, 17 de janeiro de 2022

A Associação Brasileira de Apoio a Cannabis Esperança – Abrace Esperança, CNPJ- 
23.877.015/0001-38 torna público que requereu a SEMAM-Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
–  a Licença de Operação de Funcionamento de Laboratório Industrial para a produção de 
medicamentos, localizada no endereço Parque Solón de Lucena, 697, Centro, João Pessoa/PB.

DIOGO COELHO MAGNO, CPF: 102.121.947-98, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para Reforma 
e Ampliação de Residência Unifamiliar, situado na Rua Carmelita de Medeiros, 227, Recanto do 
Poço - Loteamento Recanto do Poço, Lote 04, Quadra J – Cabedelo/PB.

SANTA MARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ: 14.403.743/0001-17, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença de Instalação para Construção de Residencial Multifamiliar, situado na Rua Golfo de 
Amundsen, Intermares - Loteamento Intermares, Lote 08, Quadra 25 – Cabedelo/PB.

SANTA MARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ: 14.403.743/0001-17, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença de Instalação para Construção de Residencial Multifamiliar, situado na Rua Golfo de 
Amundsen, Intermares - Loteamento Intermares, Lote 13, Quadra 27 – Cabedelo/PB.

NIVEL 1 CURSOS E MEDICINA INREGRADA LTDA TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A 
SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA A LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA NIVEL 1 CURSOS E MEDICIA INTEGRADA 
LTDA SITUADO NA PC. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 99 BAIRRO PONTA DE MATOS 
CABEDELO/PB

CONSTRUTORA AGUIAR FARIAS LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 44.206.303/0001-30, TORNA 
PÚBLICO QUE SOLICITOU JUNTO A SEMAPA A LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO (L.P/L.I) 
PARA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR – USO R5, LOCALIZADO A RUA CAP. 
EUMENDES GONÇALVES MARTINS - LOTE 14 QUADRA 34 – LOTEAMENTO BELA VISTA 
II – CABEDELO – PB - ST 13 QD 24 LT 14

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, INSCRITO NO CNPJ: 
03.609.783/0001-01, TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU JUNTO A SEMAM A LICENÇA PRÉVIA 
(L.P) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO - (UNIDADE – SENAC ZONA SUL) , 
LOCALIZADO A RUA EMBAIXADOR SÉRGIO VIEIRA DE MELO  – GRAMAME – JOÃO PES-
SOA – PB.ST 57 QD 0264 LT 1653

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 10 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Riacho do Emídio. Volume: 
200.000,00 m³ IT: 137.565,78 NE: 20 –MUNICÍPIO: Montadas/PB- Processo: 2022-000086/
TEC/AA-6934.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 
11 de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem José Rodrigues. Volume: 
22.332.348,00 m³ IT: 285.250,06 NE: 20 –MUNICÍPIO: Campina Grande/PB- Processo: 2022-
000094/TEC/AA-6936.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 11 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Glória. Volume: 1.349.980,00 
m³ IT: 291.249,65 NE: 20 –MUNICÍPIO: Juru/PB- Processo: 2022-000092/TEC/AA-6935.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 11 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Boqueirão do Cais. Volume: 
12.367.300,00 m³ IT: 615.951,31 NE: 20 –MUNICÍPIO: Cuité/PB- Processo: 2022-000095/TEC/
AA-6937.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 11 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Timbaúba. Volume: 15.438.572 
m³ IT: 445.333,13 NE: 20 –MUNICÍPIO: Juru/PB- Processo: 2022-000098/TEC/AA-6939.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 11 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Riacho do Bichinho. Volume: 
4.574.375,00 m³ IT: 342.992,32 NE: 20 –MUNICÍPIO: Barra de São Miguel/PB- Processo: 2022-
000097/TEC/AA-6938.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 11 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem São José. Volume: 3.051.125 
m³ IT: 231.072,00 NE: 20 –MUNICÍPIO: São José de Piranhas/PB- Processo: 2022-000099/
TEC/AA-6940.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 11 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Pilões. Volume: 13.000.000 
m³ IT: 261.769,92 NE: 20 –MUNICÍPIO: São João do Rio do Peixe/PB- Processo: 2022-000100/
TEC/AA-6941.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 11 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Capivara. Volume: 37.549.827 
m³ IT: 570.293,35 NE: 20 –MUNICÍPIO: Uiraúna/PB- Processo: 2022-000101/TEC/AA-6942.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 
12 de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Barra. Volume: 3.017.185 
m³ IT: 182.042,79 NE: 20 –MUNICÍPIO: Juazeirinho/PB- Processo: 2022-000112/TEC/AA-6945.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 
13 de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Bartolomeu. Volume: 
17.570.556 m³ IT: 364.630,33 NE: 20 –MUNICÍPIO: Bonito de Santa Fé/PB- Processo: 2022-
000132/TEC/AA-6947.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 13 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Catolé. Volume: 10.500.000 
m³ IT: 537.350,34 NE: 20 –MUNICÍPIO: Manaíra/PB- Processo: 2022-000131/TEC/AA-6946.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 13 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Frutuoso. Volume: 3.517.220 
m³ IT: 324.569,22 NE: 20 –MUNICÍPIO: Aguiar/PB- Processo: 2022-000137/TEC/AA-6949.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 13 
de janeiro de 2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Várzea. Volume: 1.132.975 
m³ IT: 329.491,51 NE: 20 –MUNICÍPIO: Várzea/PB- Processo: 2022-000136/TEC/AA-6948.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 12 de 
janeiro de 2022, a Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema Adutor 
Santana, com IT: 3.513.868,52, Extensão: 6.462,71m. NE = 50. MONTEIRO/PB, sob processo 
de nº 2022-000111/TEC/LI-8300.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 65/2022 em João Pessoa, 11 de janeiro de 
2022 – Prazo: 330 dias. Para a atividade de: Implantação de rede de drenagem no trecho da Rua 
Manoel Lopes de Carvalho a Rua Praia de Jacumã, com extensão de 940 metros. Na (o) – RUA 
MANOEL LOPES DE CARVALHO / RUA PRAIA DE JACUMÃ. Município: - UF: PB. Processo: 
2021-009669/TEC/LI-8277.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 15 de janeiro de 2022         28
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