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Iniciativa foi lançada ontem pela Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), durante a celebração pelos 85 anos da Rádio Tabajara, em João Pessoa. Página 3

Museu irá abrigar história da radiofonia na PB
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‘Senhora Moon’ Monólogo que mistura biografia, teatro do absurdo e 
feminismo terá apresentação, hoje, no Teatro Íracles Pires, em Cajazeiras. Página 9
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Música Palco Tabajara retoma programação com shows dos vencedores 
do Festival de Música da PB, João Carlos Jr. (foto) e Bixarte. Página 4

País cai para 96o lugar em
ranking de corrupção global
Nota obtida pelo Brasil representa o terceiro pior resultado 
nos últimos dez anos, aponta relatório. Página 15

Colunas
Se o vírus da insubordinação, motivada por 

interesses partidários, continuar sendo instilado nas 
forças de segurança – esteios da paz -, o povo estará 

mais próximo de um novo abismo.  Página 2
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Há exatos 10 anos, a Paraíba 
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Considerado o guru do “bolsonarismo”, escritor morreu, nos 
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Pandemia Estado ultrapassa 480 mil casos de Covid 
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Sem caixa Após adiamento de jogo, Botafogo terá 
dificuldades para pagar seus jogadores. Página 21

Esportes

A planta nação empurra às ruas frutos 
novos de cidadãos que apodrecem na luta diária 
para encher a própria barriga, dos irmãos e um 

pouco a dos pais.  Página 2
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crianças a partir de seis anos
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Covid fecha bancos e 
afeta funcionamento 
do comércio na capital
Casos levam oito agências bancárias a fecharem as portas, e comerciários, além de doentes, 
sentem a redução do fluxo de clientes, o que dificulta manter os estabelecimentos. Página 5

NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

480.736

24.334.072

349.134.552

9.736

623.901

5.591.704

CASOS vACINAS APLICADAS

------

353.441.206

9.928.261.024
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

(*) Segundo a SES-PB, não houve atualização dos dados sobre vacinas aplicadas.
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O escritor paraibano Ariano Suassuna (1927-2014) costumava 
dizer, em outras palavras, que, antes da adesão incondicional ao 
ideário de um determinado filósofo, por exemplo, é preciso saber 
a consequência final de sua doutrina. Ou seja, o que aconteceria, 
na prática, caso aquela ideologia passasse a vigorar no mundo. 
Vale lembrar, aqui, a história do lobo com pele de cordeiro.

A advertência do autor do ‘Romance d’A Pedra do Reino’ 
parece aplicar-se, de modo genérico, às relações sociais, 
funcionando como uma espécie de ferramenta analítica 
capaz de fazer com que a verdade sobressaia-se à mentira, 
prevalecendo a justiça. Faz-se necessário examinar com 
cuidado as questões, para que os reais interesses, para o bem 
ou para o mal, venham à tona. 

Na Paraíba atual, o conselho de Ariano ajusta-se como 
uma luva, no caso do movimento reivindicatório das forças de 
segurança. Quem se der ao trabalho de examinar minuciosamente 
a situação, perceberá que, a qualquer custo, estão tentando 
obter dividendos políticos das legítimas aspirações de policiais e 
bombeiros por melhores salários e condições de trabalho.

Assinalamos “a qualquer custo”, porque a radicalização 
preconizada por certas pessoas que se autoproclamam líderes de 
categorias que constituem a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia 
Penal e o Corpo de Bombeiros Militares, se esquadrinhada nos 
mínimos detalhes, se revelará como um risco muito grande para a 
segurança da sociedade paraibana, de modo geral.

Se alguém não quer compreender nem respeitar todo o 
esforço despendido pelo governador João Azevêdo, no sentido 
de manter o diálogo e assegurar, dentro dos limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o máximo de benefícios para policiais 
e bombeiros, é porque está interessado apenas em promover 
o caos; ou seja, está apostando todas as fichas no “quanto pior, 
melhor”.

A vida não está fácil para o povo paraibano. A crise econômica 
e a pandemia têm exigido sacrifícios da população. Se o vírus da 
insubordinação, motivada por interesses partidários, continuar 
sendo instilado nas forças de segurança – esteios da paz -, o 
povo estará mais próximo de um novo abismo. Felizmente, João 
Azevêdo invocou a Lei para pôr limites nos abusos. 

Tudo tem limite Frutos nas ruas
Observo as ruas com olhar espanta-

do. Ora até sorrir, ora chora. Felizes ruas de 
muitos frutos, tristes ruas de pobres frutos. 
Janeiro e o calor amplificado após pancadas 
de chuvas típicas do verão trazem a dupla 
sensação às ruas: são lições de sobrevivência. 
Árvores frutíferas ainda escapam da mão 
destruidora do homem e dão seus frutos 
multicolores, de vários sabores, com gosto 
de infância. A planta nação empurra às ruas 
frutos novos de cidadãos que apodrecem na 
luta diária para encher a própria barriga, 
dos irmãos e um pouco a dos pais. Vidas que 
começam a ser mortas na raiz.

Alegre, o sorriso solta fácil dos lábios 
diante dos pés de jambos, cajus, oliveiras, 
abacates, acerolas e outras frutíferas que ex-
plodem em floração de flores 
e frutos. Alegres árvores que 
colorem as ruas, pintam as 
calçadas em roxo, verme-
lho, amarelo. Por vezes, na 
mesma rua, figuras peque-
nas, humanoides disformes, 
vasculham depósitos de lixo. 
Catam o descartável que seja 
um pouco reaproveitável 
para ser transformado em 
algum dinheiro, a ser troca-
do por um pouco de comida. 
Tristeza evitável na rica nação Brasil.  

As frutíferas árvores resistem ao avanço 
do concreto, do asfalto. Encontram alguns ze-
ladores do verde, almas que as regam, as bem 
tratam. E elas respondem com bons frutos. 
Resistência são as vidas existentes de pobres 
crianças largadas pela “Pátria Amada, Bra-
sil”. No ranking das coisas do mundo, o país 
volta ao mapa da fome mundial. O passado 
triste que retorna e pode ser visto escanca-
rado nas ruas. A cada dia, vidas se tornam 
mais numerosas perambulando, pedindo, 
estirando a mão, frutos da inconsequente 
mentalidade mediana brasileira, resultado 
do pensar pequeno que finge ser grandioso, 
opção pelos discursos fáceis e vazios de bons 

frutos, cheios de mediocridade. A maior 
corrupção que um país pode testemunhar é 
o abandono de uma geração. Esta corrupção 
está escancarada e só é ampliada.

Dois cenários pelas ruas. Pequenos 
frutos que soltam pelos altos dos muros dos 
quintais, ou mesmo soltos nos canteiros e 
calçadas das ruas, em praças. São alimentos 
para olhos, bocas e mentes. Do mesmo modo, 
crianças pedintes longe da escola nutrem 
indignação, raiva e vergonha, pois o cenário 
tanto superada retroage pelo abandono. Na 
crise, a mãe pátria não pode abandonar os 
seus filhos. Hoje, a sensação é que eles foram 
deixados à míngua, escanteados pelos dis-
cursos de mentirosos que desembarcaram 
no Planalto Central.  

Pelas ruas, os frutos 
das árvores muitas vezes 
caem e se perdem no chão, 
ignorados pelos passantes 
que não lhes dão muita 
atenção. Alegre deve ser a 
árvore que encontra um ser 
que pare e admire os frutos, 
os saboreie. Os pequenos 
cidadãos, frutos caídos da 
falta de vontade política e 
social dos mandatários da 
nação, andam pelos cantos 

a seguir os pais ou vagueiam sozinhos atrás 
de pedaços de papelão, depósitos plásticos, 
latas metálicas de cervejas que embriagam 
o país. Frutos que se perdem, um autogolpe 
da nação, que compromete o próprio futuro. 

As ruas estão silenciosas. A gritaria 
ficou digital. Já ir se acostumando não é so-
lução.  Cortam as árvores e os tocos dos tron-
cos não dão mais frutas; os frutos cidadãos 
têm as raízes arrancadas e são levados às 
ruas, pois não há mais alimento da barriga, 
da mente, do ser humano. É o presente roubo 
do futuro. O dito não coveiro enterra uma 
geração ainda viva. E até os seus lamentos 
são mentiras. E o que dizem!? “Paciência!” 
Como se isso matasse a fome. O país sangra. 

Berman, que saudade
“Tudo que é sólido desmancha no 

ar”. Ou na corrente sucessiva e sem fim 
dos ventos empoeirados que termina-
ram arruinando a casa do meu antigo 
sítio, por onde passei recentemente. 
Desmanchou no ar. 

Como se sabe, a frase vem de Marx, 
colhida por Marshall Berman como 
título e corolário do seu livro mais 
famoso. Frase que passei por cima, dei-
xando-me levar pela compacta solidez 
dos vinte anos. 

Compacta solidez, sim. Feita de 
inconformismo com a vida miserável e 
ainda assim passiva do meu 
mundo e dos caminhos que 
a leitura e a consciência  se-
guiam me envolvendo. Max 
Beer, da “História do Socia-
lismo e das Lutas Sociais”, o 
mesmo que marcou o jovem 
Celso Furtado; Lênin, Caio 
Prado e Graciliano Ramos 
(este bem de perto com a 
sua vida e o seu exemplo), 
foram os materiais da mi-
nha construção. Sem falar 
no convívio de adolescente 
com o mestre velho de obra 
Luiz de França e o agente de 
estatística José Bonifácio 
Pessoa Correia de Oliveira. Este tinha 
o retrato do Cavaleiro da Esperança ao 
lado do de Cristo, na sala de sua casa. 

Acrescente-se aí a potência em 
que se erigia a pátria do socialismo 
real, parceira maior no cerco e arraso 
da Alemanha de Hitler, praticando um 
regime de experiência socialista que 
amedrontava o capitalismo por con-
solidar fortes convicções no grande e 
vasto mundo dos desiguais. De quebra, 
batendo forte na cabeça do ex-coroi-
nha encharcado de rezas e devoções, 

a máxima de Stalin, incrustada no 
manual de M. Rosental: “O marxismo 
é potente porque é exato”. Esse exato 
teve muita importância.   

Nesse tempo, quer dizer, no tempo 
da minha mocidade, o sólido, o maciça-
mente sólido, era o que fosse exato. O 
abstrato da graça, da mercê, do sacrifí-
cio neste mundo para a glória no outro 
gastara a paciência do moço já trisca-
do na leitura de Tobias Barreto, dos 
seus Estudos Alemães. Paciência que 
não dava camisa, não provia a mesa, 
não educava para a vida. Na realidade 

de minha Alagoa Nova da 
época, quando os sinos re-
picavam a cada criança que 
morria (e morriam muitas 
por semana e até por dia), 
os anjinhos da roça e das 
pontas de rua produzidos 
pelo conformismo, pelas 
virtudes da fé e da resigna-
ção... Não, isso não. 

O “exato” do manual 
que o velho Bertino, conta-
dor-geral do estado, homem 
de fé pública me empresta-
ra, impunha-se como preci-
so mesmo. 

A princesa que Graci-
liano viu na Geórgia, de carne e osso 
e de beleza que no mundo burguês se 
arranjaria em serviços mais maneiros, 
na Rússia dos anos 1950 vivia do seu 
trabalho. O trabalho de enfermeira, 
como falou a mestre Graça (leia-se 
“Viagem”)  é que garantia a dignidade. 
A dignidade já definida pelas “Tabe-
las votivas e Epigramas de Schiller: 
“Chega de falar no assunto: dai-lhe de 
comer e onde morar; quando tiverdes 
coberto a nudez a dignidade aparecerá 
sozinha.”

 Pelas ruas, os frutos 
das árvores muitas vezes 

caem e se perdem no 
chão, ignorados pelos 

passantes que não lhes 
dão muita atenção   

 Nesse tempo, 
quer dizer, no 

tempo da minha 
mocidade, o 

sólido, o 
maciçamente 

sólido, era o que 
fosse exato   

História!
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Local inicia com acervo da emissora mais antiga do estado, mas projeta ampliar o espaço para todas as outras

 

No aniversário de 85 anos 
da Rádio Tabajara, celebrado 
ontem, a Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC) anunciou a 
criação do Museu do Rádio da 
Paraíba. O projeto deve sair do 
papel até setembro deste ano, 
quando o rádio completa 100 
anos no Brasil. O local servirá 
como um grande acervo e me-
morial da trajetória da Tabajara 
em todos esses anos e, futura-
mente, o objetivo é de que o mu-
seu também tenha espaço para 
informações das demais emis-
soras radiofônicas do estado. Os 
planos são de que o espaço, de 
maneira geral, seja disponibili-
zado ao público nas dependên-
cias da Rádio Tabajara.

Na solenidade de apresen-
tação do museu, que já conta 

com alguns objetos e materiais 
recuperados do arquivo da 
Rádio Tabajara, estiveram pre-
sentes representantes da EPC, 
como a diretora-presidente 
Naná Garcez, o diretor de Rá-
dio e TV, Rui Leitão, e também 
o diretor de Mídia Impressa, 
William Costa. Em nome do Go-
verno do Estado, participaram 
o secretário de comunicação, 
Nonato Bandeira, e o secretá-
rio executivo de Cultura, Milton 
Dornellas. O evento contou tam-
bém com a participação de par-
te da equipe da Rádio Tabajara, 
entre comercial, marketing, lo-
cutores e demais setores.

Para Bandeira, não é qual-
quer veículo de comunicação 
que alcança os 85 anos, sobre-
tudo um veículo público. Consi-
derando que a primeira trans-
missão radiofônica do Brasil 
fará 100 anos em setembro, o 

secretário de Estado da Comu-
nicação Institucional destacou 
que a Tabajara “é um orgulho 
da Paraíba” e que está “em cons-
tante renovação, pois ao mesmo 
tempo que discute os rumos do 
rádio no futuro, o rádio digital, 
está também anunciando o mu-
seu da rádio, de como se fazia a 
rádio. Então, é esse o papel do 
rádio. É discutir o futuro, proje-
tar o futuro, mas sem esquecer 
o passado”, observou Nonato.

A Rádio Tabajara se sus-
tenta hoje sob três pilares de 
maior destaque, sendo eles o 
Jornalismo e a Informação, as 
transmissões esportivas e a 
Cultura, seja a paraibana ou a 
nacional. Considerando este 
último, o secretário executivo 
de Estado da Cultura, Milton 
Dornellas, reiterou que o lan-
çamento do Museu do Rádio 
Paraibano é uma iniciativa de 

grande importância. “É res-
guardar a memória e incentivar 
o conhecimento, a emissão de 
conhecimento a partir dessa 
memória, e projetar o futuro a 
partir desse conhecimento acu-
mulado, a partir de parcerias 
também com universidades e 
outros órgãos que trabalham 
e estudam essas linguagens. 
É um presente, uma grande 
oportunidade para as próximas 
gerações”, afirmou Dornellas.

A iniciativa de criar o mu-
seu surgiu diante da necessi-
dade de preservar a história da 
Rádio Tabajara, que está dire-
tamente relacionada à história 
do Rádio na Paraíba. O Museu 
da Rádio Nacional, no Rio de 
Janeiro, serviu de inspiração 
para a EPC dar o pontapé ini-
cial em uma ideia que há muito 
já pairava na gestão. “Já tínha-
mos o arquivo organizado, fo-

mos recuperar o acervo em 
áudios e desde dezembro que 
nós conseguimos, começamos 
a digitalizar esses áudios anti-
gos. Por exemplo, temos áudios 
da festa de 28 anos da Rádio 
Tabajara, ou seja, um áudio de 
1965”, comentou Naná Garcez, 
presidente da EPC.

Para a jornalista, a impor-
tância do museu é demonstrar, 
ao vivo e a cores, a evolução 
tecnológica da Rádio Tabaja-
ra, a participação da emissora 
na história paraibana, a contri-
buição dela para a formação de 
profissionais do Radialismo e 
do Jornalismo, dentre outras 
coisas. Pois, afinal, “a [Rádio] Ta-
bajara é muito viva no cotidiano 
do paraibano e para o paraiba-
no”, completou Garcez.

Rui Leitão, atual diretor 
de Rádio e TV da EPC, relem-
brou que a riqueza do acervo 

da Rádio Tabajara, armazenado 
e cuidado ao longo dos 85 anos 
da emissora, é um dos principais 
pontos da criação do museu. 
“Nós temos um acervo muito 
rico, não só em termos de equi-
pamentos, mas também em ter-
mos de arquivo fonográfico, né? 
Fitas cassete, rolo e CDs, disco 
vinil… ”, detalhou.

O projeto de preservação 
da memória do rádio paraiba-
no, principalmente partindo da 
Tabajara, está em execução a 
pequenos passos desde o início 
dos anos 2000. O ex-diretor da 
rádio entre os anos de 2001 e 
2002, Genésio de Souza, foi um 
dos responsáveis pela criação 
de um lugar de referência aos 
diretores que já passaram pela 
emissora. Em razão disso, o jor-
nalista ressaltou a importância 
desse trabalho feito atualmen-
te com o museu. 

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Museu do Rádio da Paraíba 
será instalado na Tabajara

Indagado sobre como o gover-
nador resolverá a questão da 
escolha do candidato a Sena-
dor, uma vez que existem dois 
pré-candidatos, Efraim Filho e 
Aguinaldo Ribeiro, Nonato Ban-
deira afirmou que “ele vai con-
versar com ambos”. E lembrou 
que o governador demonstrou 
habilidade em 2020, em João 
Pessoa: “Ele e Cícero deram um 
nó em muitos políticos”. 

“Deram um nó” 
“O governador faz tudo na base da 
edificação. Ele é engenheiro, não 
quer dinamitar”. Do secretário de 
Comunicação da Paraíba, Nonato 
Bandeira, ressaltando, numa emis-
sora de TV, que João Azevêdo se 
vale do diálogo para somar. E citou 
a ‘ponte’ que vem sendo construí-
da em direção à Campina Grande. 
Digo melhor: em direção a Romero 
Rodrigues. “Ele quer contar com o 
PSD”, disse.         

Em Pernambuco, o PP também não 
está alinhado à reeleição do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). O presiden-
te do partido no estado, deputado 
Eduardo da Fonte, já anunciou, com 
a anuência da direção nacional, que 
apoiará Lula na disputa presidencial. 
Detalhe: ele é bem próximo de Ciro 
Nogueira e Arthur Lira, presidente da 
Câmara dos Deputados. 

Pe: PP está com LuLa 

Progressistas será fLexíveL quanto às aLianças nos 
estaDos e não vetará PaLanque favoráveL a LuLa

“não quer Dinamitar” 

Ministro-chefe da Casa Civil da gestão Bolsonaro – e presidente nacional [licenciado] do 
Progressistas (PP) –, Ciro Nogueira (foto) é pragmático, no que diz respeito às alianças do 
seu partido nos estados: dá anuência a composições com forças políticas antibolsona-
ristas, sem reservas, caso esse movimento represente o crescimento e o fortalecimento 
do partido sob o seu comando. A propósito, na entrevista concedida à TV Arapuan, na 
segunda-feira à noite, ele fez menção ao foco do Progressistas para este ano eleitoral: 
“Somos o maior partido do Nordeste e queremos sair dessa eleição como o maior par-

tido deste país”. Essa postura flexível da direção nacional em relação aos esta-
dos, na Paraíba, é ilustrativa. Ciro Nogueira afirma que Aguinaldo Ribeiro, 
pré-candidato a senador, está liberado para compor com o governador 
João Azevêdo (Cidadania), que já declarou em alto em bom som, mais 

de uma vez: votará em Lula e não aceitará Bolsonarista em seu palan-
que. “Aguinaldo tem total liberdade para fazer as composições para a 
disputa na Paraíba”, ratificou Nogueira, na entrevista. Nada de voto 

vinculado. Mais pragmático, impossível.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Não há garantias de que a Câmara Municipal 
de Lucena irá apreciar o pedido de afastamen-
to do prefeito Léo Bandeira (Solidariedade), 
em sessão marcada para hoje. Surgiu informa-
ção segundo qual vereadores teriam recuado. 
Houve negociações? Para o vereador Jair das 
Chagas, único a manter sua assinatura no do-
cumento, a resposta é sim.  

afastamento De Prefeito: 
vereaDores teriam recuaDo 

aPoios no sertão 

recíProca verDaDeira 

E o deputado Efraim Filho (DEM) continua 
aumentando o leque de apoios à sua pré-
candidatura a senador. No Sertão, sobretu-
do, ele tem fechado acordos importantes. 
Esta semana, consolidou a adesão da famí-
lia Motta – leia-se o deputado federal Hugo 
Motta e o prefeito de Patos, Nabor Wander-
ley, ambos do Republicanos.    

Além de estar articulando dobradinhas com Hugo 
Motta, que vai à reeleição, em suas bases eleitorais, 
a recíproca tem sido verdadeira para Efraim. Mot-
ta tem assegurado apoio à postulação de Efraim 
nos municípios em que é majoritário, entre os quais 
Malta, Tavares, Maturéia e Conceição. Afora, obvia-
mente, Patos.  
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Pesquisa coloca a emissora paraibana como a segunda mais ouvida

A Rádio Tabajara, emissora 
pioneira da Paraíba, completou 
85 anos de fundação. Para cele-
brar a data, a Empresa Paraiba-
na de Comunicação realizou um 
painel sobre o futuro do rádio e 
o papel das emissoras públicas. 
Na ocasião, especialistas dia-
logaram sobre a migração da 
rádio para o digital; as inovações  
tecnológicas a serem implemen-
tadas na emissora; o impacto do 
5G e a importância da comuni-
cação pública no processo de 
democratização da informação, 
acesso à cultura e educação. O 
debate foi transmitido ao vivo, 
na manhã de ontem,  através do 
YouTube da Rádio Tabajara.

De acordo com a diretora
-presidente da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), 
Naná Garcez, a migração da 
AM para a FM foi um processo 
iniciado na empresa em 2014, 
logo após o decreto do Governo 
Federal, no sentido de moderni-
zar o setor de radiodifusão da 
emissora.  “As etapas estão sen-
do efetuadas sob a coordenação 
do Ministério de Comunicação e 

da Anatel. A outorga foi autori-
zada em 2019 e, em fevereiro de 
2020, assinado o termo aditivo. 
As primeiras ondas da Parahyba 
FM 103.9 devem ser ouvidas 
ainda este ano”,  explicou.

Além da migração da AM 
para a FM, a EPC celebra o re-
sultado de uma pesquisa do 
Observatório do Jornalismo, 
que coloca a Rádio Tabajara 
como a segunda emissora mais 
ouvida na Paraíba.

Entre os programas tra-
dicionais destacam-se o Fala 
Paraíba, Jornal Estadual e os 
informativos da Tabajara, di-
luídos ao longo da sua progra-
mação diária.

Em sua fala, a presidente 
da Associação das Emissoras 
de Rádio da Paraíba, Marilene 
Motta, relembra que o rádio 
completará 100 anos no Brasil. 
Além disso, questionou quando 
acontecerá a migração para o 
digital. “A gente tem sofrido com 
a concorrência desleal da inter-
net com o rádio, podcast, mídias 
digitais, streaming”, desabafou.

O professor e coordena-
dor do Lavid da UFPB, Guido 
Lemos Filho, mediou as pergun-
tas dos especialistas, fazendo 

Foto: Roberto Guedes

Debate sobre 
o rádio e a sua 
modernização 

abriu a 
programação 
pelos 85 anos 

da Tabajara na 
manhã de ontem

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

comentários a respeito dos te-
mas abordados.  “Os gestores 
de rádio têm que se organizar 
de forma articulada para iniciar 
um projeto de digitalização das 
rádios. Os gestores de televisão 
argumentaram com o Ministé-
rio das Comunicação (MCom) 
que precisavam de uma evolu-
ção tecnológica, aprovando a 
solicitação”, declarou.

O professor Rafael Diniz, do 
Conselho Consultivo da Rádio 
Digital do MCom, contextuali-
zou sobre a evolução da rádio 
no Brasil e os sistemas de tele-
fonia móvel e as limitações do 

5G. Além disso, evidenciou que 
o futuro da radiodifusão é a di-
gitalização. “A rádio digital con-
siste numa atualização no tipo 
de ondulação, migrando do AM 
para o FM. A digitalização, assim 
como a TV, permite a melhoria 
na qualidade de conteúdo, além 
do envio de conteúdo multimí-
dia e interativo”, explicou.

Ele disse ainda que os 
sistemas de telefonia móvel 
(4G, 5G) são complementares 
à radiodifusão. “O rádio é mais 
eficiente, pois sempre atinge 
mais pessoas ao mesmo tempo 
e ao vivo. Portanto, vida longa à 

rádio, em especial, à Tabajara”, 
parabenizou. Já o coordenador 
de Inovação da Secretaria de 
Radiodifusão, Roberto Colle-
ti, explanou sobre o futuro da 
radiodifusão, status e novas 
tendências. 

No segundo momento do 
diálogo, o coordenador do Fó-
rum de Rádios e TVs Públicas 
do Nordeste, Flávio Gonçalves, 
destacou a importância dos in-
vestimentos da infraestrutura 
das emissoras públicas, para 
oportunizar a democratização 
do acesso à informação.

A coordenadora e pro-

fessora de radiojornalismo do 
curso de Jornalismo da UFPB, 
Patrícia Monteiro, prestigiou o 
evento pessoalmente. Ela res-
saltou a importância da Rádio 
Tabajara na formação profis-
sional dos alunos.

A Rádio Tabajara possui 
um papel relevante no estado, 
não só histórico, mas também 
cultural através da valorização 
dos artistas, escritores e músi-
cos da cultura local. Atualmente, 
a Rádio Tabajara tem 38 progra-
mas produzidos na emissora 
que abrange 137 municípios 
entre AM e FM. A diretora da 
EPC, Naná Garcez evidencia que 
sua programação diversificada 
é uma bem característica mar-
cante. “Ao falar de teatro, músi-
ca, esporte ou acontecimentos 
do cotidiano estamos mais pró-
ximos do ouvinte. Procuramos 
trazer sempre novidades, a 
exemplo de programas ao vivo 
pelas redes sociais”, pontuou.

Como emissora pública 
exerce um papel fundamental, 
sendo bastante criteriosa na 
produção jornalística, a exem-
plo da cobertura esportiva, 
promovendo debates sobre 
temas da atualidade.
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Apesar da alta nos óbitos, o atual patamar está abaixo do recorde da pandemia, de 14,7 mil registrado em 26 de janeiro de 2021

Mundo tem maior média diária de 
mortes por Covid em quatro meses

Pandemia: Ministério e Anvisa atualizam 
critérios para seleção de doadores de sangue

O Ministério da Saúde e 
a Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) atua-
lizaram, ontem, os critérios 
técnicos para a doação de san-
gue, que haviam sido revistos 
em março de 2020, por causa 
do risco de infecção pela Co-
vid-19. Com a nova decisão, 
foram alterados os prazos e os 
critérios de inaptidão a serem 
aplicados no momento da se-
leção de candidatos.

Os potenciais doadores 
com diagnóstico ou suspeita 
de Covid-19 e que apresen-
taram sintomas da doença,  
mesmo nos casos leves ou 
moderados, só poderão doar 
sangue após um período de 
10 dias após recuperação da 
doença. Antes, eram 14 dias.

Também serão conside-
radas inaptas as pessoas que 
apresentarem teste diagnós-
tico positivo para Sars-CoV-2, 
mesmo que sejam assintomá-
ticas. Aqui, o período de proi-
bição é de 10 dias após a data 
da coleta do exame.

Na atualização, foi retira-
do ainda o critério de inapti-
dão para doação de pessoas 
que tenham se deslocado ou 
que sejam procedentes de paí-

O ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso 
(PSDB) reiterou ontem, que 
apoia a pré-candidatura do 
governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), à Presi-
dência da República.

Em publicação no Twit-
ter, FHC foi sucinto ao respal-
dar o nome do correligioná-
rio. “Já tive a oportunidade 
de manifestar o meu apoio 
ao candidato Governador 
João Doria à presidência e 
que foi respaldada pelo meu 
partido”, disse o tucano.

A declaração veio após 
a publicação de notícias na 
imprensa sobre a tentativa 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) de tentar 
obter apoio de nomes da ve-
lha guarda do PSDB, caso de 
FHC, à sua provável candida-
tura ao Palácio do Planalto 
este ano, em uma chapa que 
teria o ex-governador Geral-
do Alckmin (sem partido) 
como vice.

Segundo a colunista 
Bela Megale, do jornal O Glo-
bo, Lula quer marcar uma 
nova conversa com FHC so-
bre o tema. Recentemente, 
um interlocutor do petista 

se reuniu com o tucano e te-
ria ficado satisfeito com a 
avaliação que ele fez sobre 
a chapa. Encarou isso como 
sinalização de que o ex-pre-
sidente fará gestos de apoio 
à iniciativa.

Em maio do ano pas-
sado, os dois já haviam se 
reunido para discutir o ce-
nário político de 2022 e pro-
tagonizaram uma rumorosa 
foto juntos, encarada como 
ensaio de uma frente ampla 
antibolsonarista, que reuni-
ria até adversários históri-
cos. O registro, no entanto, 
provocou desconforto em 
setores do PSDB.

Lula também se re-
uniu recentemente com 
outros quadros do PSDB 
tradicional, como o ex-mi-
nistro Aloysio Nunes e o 
senador Tasso Jereissati. 
Em entrevista coletiva no 
último dia 19, o ex-presi-
dente fez acessos a essa ala 
do tucanismo.

“É importante lembrar 
que o PSDB do Doria não é o 
PSDB social-democrata do 
Mario Covas, do Fernando 
Henrique Cardoso e do José 
Serra criado no período da 
Constituinte, no tempo do 
Franco Montoro”, afirmou 
o petista.

FHC reafirma apoio à 
candidatura de Doria

Potenciais doadores com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 só poderão doar sangue 10 dias após a recuperação

Foto: Ednando Phillipy

ses com casos de Covid.

Doações
No maior hemocentro do 

país, a Fundação Pró-Sangue, 
a situação o estoque dos tipos 
sanguíneos O positivo, aque-
le que tem a maior demanda, 
além de todos os tipos de RH 
negativo (A, B, AB e O), está em 
fase emergencial - a fundação 
atende mais de 100 hospitais 
públicos na Grande São Paulo.

Todas as doações devem 
ser agendadas de forma on-li-

ne para evitar o risco de aglo-
merações e garantir a seguran-
ça dos doadores. Para fazer o 
agendamento, deve-se acessar 
o site prosangue.sp.gov.br.

Desde 17 de janeiro, o pos-
to Clínicas, localizado no Prédio 
dos Ambulatórios do Hospital 
das Clínicas de São Paulo, na 
Zona Oeste da capital, passa 
por reformas. A Pró-Sangue 
disponibiliza uma unidade de 
coleta externa na Escola de 
Enfermagem da Universidade 
de São Paulo, que fica na Av. 

Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 
419, bem pertinho do Metrô 
Clínicas. O serviço ficará ativo 
até o dia 24 de fevereiro.

Além dos requisitos de-
terminados por causa da pan-
demia de Covid-19, para doar 
sangue, é preciso apresentar 
um documento oficial com 
foto; ter idade entre 16 e 69 
anos; estar em boas condições 
de saúde; pesar no mínimo 
50 kg; e não ter feito uso de 
bebida alcoólica nas últimas 
12 horas.

Bruno Luiz
Agência EstadoAgência Estado

Em meio à proliferação 
da variante Ômicron do novo 
coronavírus, a média diária de 
mortes por Covid-19 no mun-
do atingiu o maior patamar em 
quatro meses, apontam dados 
do “Our World in Data”, projeto 
ligado à Universidade de Oxford. 
O mundo registrou uma média 
diária de 8.209 mortes na se-
gunda-feira, 24, o maior patamar 
desde 24 de setembro de 2021 
(quando a média móvel estava 
em 8.358).

Apesar da alta nos óbitos, o 
atual patamar está abaixo do re-
corde da pandemia, de 14,7 mil, 
registrado em 26 de janeiro de 
2021. Os dados mostram tam-
bém que a média móvel de novos 
casos de Covid-19 bateu recorde 
pelo 7º dia seguido e passou de 
3,4 milhões de infectados por dia 
nos últimos sete dias.

Ondas das variantes
O número de novos casos 

explodiu com a variante Ômi-
cron, que é mais transmissível, 
e o atual recorde (média de 3,4 
milhões infectados por dia) é 
mais de 300% maior do que o 
pico da onda anterior.

Em 25 de abril de 2021, im-
pulsionado pelas variantes delta 
na Índia e gama no Brasil, o mun-
do registrou uma média de 827 
mil novos casos por dia. Quatro 
dias depois, no dia 29, a média 
de mortes chegou a um pico de 
13,9 mil, patamar próximo ao do 
recorde mundial que perdura 
até hoje (14,7 mil atingidos 26 
de janeiro do mesmo ano)

Em janeiro do ano passado, 
a vacinação contra a Covid-19 
ainda engatinhava no mundo e 
os Estados Unidos e a Europa 
sofriam com a variante beta no 
auge do inverno no hemisfério 
norte.

País registra 199 mil casos e 489 mortes em 24h
O Brasil registrou 489 no-

vas mortes pela Covid-19 nesta 
terça-feira ,25. A média semanal 
de vítimas, que elimina distor-
ções entre dias úteis e fim de se-
mana, ficou em 332, mantendo 
tendência de crescimento pelo 
14° dia consecutivo.

O número de novas infec-
ções notificadas foi de 199.126, 
o terceiro maior número da 
pandemia. A média móvel de 

testes positivos atingiu um novo 
pico e está em 159.789. No total, 
o Brasil soma 623.901 mortos 
e 24.334.072 casos da doença. 
Acre, Goiás e Roraima não regis-
traram vítimas fatais da doença 
nesta terça.

Os dados diários do Brasil 
são do consórcio de veículos de 
imprensa formado por Estadão, 
G1, O Globo, Extra, Folha e UOL 
em parceria com 27 secretarias 
estaduais de Saúde, em balanço 
divulgado às 20h. O balanço de 

óbitos e casos é resultado da 
parceria entre os seis meios de 
comunicação que passaram a 
trabalhar, desde 8 de junho de 
2020, de forma colaborativa 
para reunir as informações ne-
cessárias nos 26 Estados e no 
Distrito Federal. A iniciativa iné-
dita é uma resposta à decisão 
do governo Bolsonaro de res-
tringir o acesso a dados sobre 
a pandemia, mas foi mantida 
após os registros governamen-
tais continuarem a ser divulga-

dos. Brasil registra mais de 199 
mil casos de covid e 489 mortes 
nas últimas 24 horas.

O número de pessoas vaci-
nadas com ao menos uma dose 
contra a Covid-19 no Brasil 
chegou nesta terça-feira, 25, 
a 163.389 955, o equivalente 
a 76,06% da população total 
do país. Nas últimas 24 horas, 
202.014 pessoas receberam 
a primeira aplicação da vaci-
na, segundo dados reunidos 
pelo consórcio de veículos de 

imprensa. País já tem 2,80% 
das crianças entre cinco a 11 
anos vacinadas com a primei-
ra dose contra o coronavírus. 
Entre os mais de 163 milhões 
de vacinados, 148,5 milhões re-
ceberam a segunda dose ou um 
imunizante de aplicação única, 
o que corresponde a 69,15% 
da população. Nas últimas 24 
horas, 140 690 pessoas rece-
beram a segunda dose e outras 
1.417 receberam o imunizante 
de dose única.

Agência Estado

Agência Estado

Edição 2022

Palco Tabajara dá voz ao protagonismo 
da música e dos artistas paraibanos

Mais uma edição do ‘Pal-
co Tabajara’ ganhou passagem 
na noite de ontem. A edição do 
Verão de 2022 foi aberta com 
apresentações fortes que toma-
ram forma pelas vozes de João 
Carlos Jr. e Bixarte, últimos ven-
cedores do Festival de Música 
da Paraíba. O projeto valoriza e 
dá espaço para o protagonismo 
da música e artistas do estado. 

Além de cantar e denunciar a 
realidade em que vivem, os ar-
tistas aproveitaram o espaço 
para brindar os ouvintes com 
homenagens ao aniversário da 
Rádio Tabajara e outros artistas 
como Elza Soares e Luiz Gonza-
ga com apresentações.

“Essa é uma noite encan-
tadora. A Rádio Tabajara, desde 
a década 50 promove festivais, 
oportunidade para os artistas 
paraibanos e hoje tem, numa 
média de 40% de sua progra-

mação tocada apenas com 
música de artistas paraibanos, 
sejam eles que morem aqui ou 
que nasceram aqui. É uma his-
tória que motiva orgulho não só 
meu, que estou como dirigente, 
mas de todos que fazem e fize-
ram ao longo desses 85 anos. 
A Rádio Tabajara é a emissora 
que toca a Paraíba, toca o cora-
ção da Paraíba e é uma grande 
vitrine para todos os artistas. 
A eles, o meu muito obrigado”, 
ressaltou Naná Garcez, diretora 

e presidente da Empresa Parai-
bana de Comunicação, de onde 
a Rádio Tabajara e o Jornal A 
União são veiculados.

Em ode à Paraíba, os artis-
tas ressaltaram a importância 
de poder fazer parte da história 
da Rádio Tabajara com suas 
produções e ver ecoar, para 
todo o estado, as suas produ-
ções sem precisar rumar para 
outros eixos. 

“É um privilégio muito 
grande poder estar na minha 

Fotos: Edson Matos

Nova edição foi aberta com apresentações fortes que tomaram forma pelas vozes de João Carlos Jr. e Bixarte, últimos vencedores do Festival de Música da Paraíba

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

cidade, no meu estado, fazendo 
a minha música. É uma sensa-
ção de pertencimento muito 
grande. Acho que todos os ar-
tistas da terra, que vão passar 
por aqui, vão poder sentir a 
mesma coisa. Agradeço demais 
pela oportunidade porque é 
uma coisa que estamos fazen-
do agora, mas que vai entrar 
para a história”, declarou José 
Carlos Jr.

O cantor foi o vencedor 
do Festival de Música da Pa-
raíba na edição de 2021 e vem 
trabalhando na divulgação de 
‘Mata Favela’, canção criada 
com Bixarte,  poetisa, escritora, 
atriz e rapper, é um dos maio-
res nomes expoentes do Rap 
nordestino. Os artistas fizeram 
a apresentação com a compo-
sição que deverá ser lançada 
oficialmente nas plataformas 
musicais ainda neste ano.

O evento aconteceu a 
partir das 20h, na Usina Cultu-
ral Energisa, na Sala Vladimir 
Carvalho, em João Pessoa. A 
transmissão pode ser acom-
panhada nas frequências da 
Rádio Tabajara e, também, nas 
redes sociais da emissora.



Castração de animais
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) segue ofertando 
vagas para a castração de cães e gatos. Cerca de 25 
cirurgias são realizadas todos os dias. Página 8
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Em João Pessoa, aumento de casos da doença entre bancários fez com que oito agências suspendessem as atividades

Covid-19 fecha bancos e afeta 
o funcionamento do comércio

Paraíba
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André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

O aumento do número 
de casos de síndromes gri-
pais, assim como de casos de 
Covid-19, já começa a gerar 
reflexos no funcionamento 
de setores essenciais à po-
pulação. Duas categorias, em 
específico, estão precisando 
suspender as atividades de-
vido ao aumento dos casos 
de Covid-19 ou gripe: comer-
ciários e bancários. Somen-
te na capital, até ontem, oito 
agências bancárias estavam 
fechadas devido aos casos de 
Covid-19 entre seus funcio-
nários, enquanto o comércio 
estima até 30% dos trabalha-
dores afastados por sintomas 
de Covid.

Lindonjhonson Almeida, 
presidente do Sindicato dos 
Bancários da Paraíba, disse 
que o número de trabalha-
dores de agências bancárias 
positivando para Covid-19 
em João Pessoa "está em uma 
crescente", fazendo com que 
outros que não apresentam 

sintomas sejam testados e 
afastados de suas funções no 
modelo presencial.

“Temos atualmente oito 
agências bancárias fechadas 
na capital por causa da Covid, 
sendo quatro do Bradesco e 
quatro do Banco do Brasil. As 
agências fecham, é feita a sani-
tização, é feita a testagem nos 
funcionários e só retornam ao 
regime presencial os que não 
positivam. A agência só retorna 
se houver quadro suficiente de 
funcionários; caso contrário, 
segue fechada até que haja um 
quantitativo mínimo”, explicou 
Lindonjhonson.

Ainda de acordo com o 
presidente do sindicato da ca-
tegoria, uma mobilização está 
sendo feita em nível nacional 
junto à Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) para que 
haja o retorno ao horário de 
funcionamento praticado an-
teriormente na pandemia. “A 
gente está cobrando para que 
os bancos voltem ao horário 
das 10h às 14h, isso juntamen-
te com o comando nacional. 
Também queremos um regime 

de home office, para reduzir 
a exposição dos bancários ao 
coronavírus neste período de 
pico”, acrescentou. Atualmente, 
os bancos estão operando das 
10h às 16h.

“Nós estamos trabalhan-
do direto, na linha de frente, 
e, para completar, houve um 
certo relaxamento após a re-
dução da gravidade dos casos, 
do número de internações. Só 
que com essa nova variante, 
com esse surto de gripe, os 
casos voltaram a aumentar e 
acredito que agora está pior 
do que era antes. Muita gente 
adoecendo, muito mais rápido. 
A gravidade é menor, mas a do-
ença se espalha muito rápido”, 
acrescentou.

Ainda de acordo com o 
Sindicato dos Bancários da 
Paraíba, o pedido que é feito 
aos clientes é que busquem, 
primeiramente, os canais digi-
tais do banco, que optem nesse 
momento pelas operações por 
meio dos serviços de internet 
banking ou por telefone, para 
evitar a grande circulação de 
pessoas nas agências.

Comerciários e clientes doentes
Se os bancários pedem que a 

população em geral busque os meios 
digitais, os comerciantes, por sua vez, já 
sentem no faturamento das lojas o peso 
da diminuição da presença de clientes 
em seus espaços. A queda da clien-
tela nas lojas, somada aos casos de 
Covid-19 ou síndrome gripal entre os 
funcionários dos estabelecimentos têm 
"murchado" o bolso dos empresários.

Nivaldo Vilar, superintendente da 
Câmara dos Diretores Lojistas de João 
Pessoa (CDL-JP), relata que o comércio 
opera numa estimativa atual de até 
30% dos funcionários de lojas afastados 
por força de atestado médico, com sin-
tomas de Covid ou gripe. Nesse cená-
rio, os grandes e médios comerciantes 
tentam trabalhar com os funcionários 
que sobram, mas os pequenos estão 
precisando suspender as atividades por 
falta de pessoal.

“A média fica em torno de 25% a 
30%, entre as empresas, de desfalque 
de funcionários com Covid. As lojas 

estão tendo dificuldades, principalmen-
te as pequenas. Algumas fecharam, 
como é o caso de uma ótica no Centro 
que suspendeu a atividade por conta 
da Covid. Nas grandes e médias, o 
problema é o atendimento presencial 
prejudicado, e nesse período não há 
condições de contratar mais gente, 
então estão tendo que se virar com o 
que têm”, explicou.

Os relatos que são colhidos na CDL-
JP indicam que a situação da pandemia 
nesse momento é pior do que a anterior, 
do ponto de vista das vendas. O movi-
mento nos principais centros comerciais 
da capital apresenta queda no período, 
com muitas pessoas em isolamento em 
casa por suspeita ou confirmação de Co-
vid-19. “Na mesma proporção, a gente 
tem sentido a queda no movimento no 
comércio local. Não tem muito o que se 
fazer, é torcer para o pico chegar logo 
e começar a cair. É isso que a gente 
espera, porque não temos muito o que 
fazer”, comentou Nivaldo Vilar.

30% dos enfermeiros se afastaram de suas funções
José Alves
zavieira2@gmail.com

A epidemia da gripe e a 
Covid-19 continuam avan-
çando e tem prejudicado os 
serviços de enfermagem na 
rede de saúde da Região Me-
tropolitana de João Pessoa. 
Por conta dessas duas epide-
mias, 30% dos profissionais 
de enfermagem estão afas-
tados de suas atividades no 
trabalho. Alguns tiveram que 
se afastar do ambiente de tra-
balho por sintomas gripais e 
outros por testarem positivo 
para Covid-19.

Segundo a presidente do 

sindicato dos Enfermeiros 
da Paraíba, Milca Rego, “em 
todo o estado, temos 14 mil 
enfermeiros e 30% deste con-
tingente estão afastados de 
suas funções. Os afastamen-
tos começaram desde o mês 
de dezembro do ano passa-
do e provocaram uma queda 
no contingente de pessoal, o 
que vem sobrecarregando os 
que continuam trabalhando. 
Nossa preocupação é que isso 
venha a provocar um colapso 
no sistema por falta de mão de 
obra”, alertou.

O sindicato orienta os 
profissionais da área no sen-
tido de que não relaxem nas 

prevenções, como uso contí-
nuo de máscaras e higieniza-
ção das mãos. “Todos os en-
fermeiros que foram afastados 
por sintomas 
gripais foram 
orientados a 
realizar a tes-
tagem para 
Covid-19. Os 
que testaram 
positivo sem 
sintomas de-
verão perma-
necer em casa 
por sete dias. E 
os que testaram positivo, com 
sintomas, terão que ficar em 
casa por pelo menos 10 dias”.

De acordo com informa-
ções da Secretaria da Saúde 
do município de João Pessoa, 
as quatro Unidades de Pronto 

Atendimento 
(UPAs) regis-
t ra ra m  u m 
aumento no 
n ú m e ro  d e 
pacientes com 
sintomas gri-
pais desde o fi-
nal de semana 
do Natal do 
ano passado. 
A UPA Ocea-

nia, por exemplo, localizada 
no bairro Aeroclube, teve 95% 
dos atendimentos relaciona-

dos a sintomas de gripe. Já a 
UPA Bancários atendeu cerca 
de 600 pacientes, o dobro dos 
parâmetros considerados nor-
mais na unidade.

A descoberta da nova 
cepa da influenza, batizada de 
H3N2 Darwin, tem aumenta-
do a procura dos serviços de 
saúde da Prefeitura de João 
Pessoa. A infecção pelo H3N2 
gera sintomas respiratórios 
clássicos, causando mal-estar, 
e é considerada mais perigosa 
para idosos, crianças e pes-
soas com comorbidades. Os 
principais sintomas são: co-
riza, tosse, dores no corpo, de 
cabeça e também de garganta, 

além de indisposição e febre.
Para evitar novos contá-

gios da doença, os médicos re-
comendam aos pacientes com 
esses sintomas que fiquem no 
isolamento por sete dias, além 
de repouso, boa alimentação, 
hidratação e uso de medica-
ção prescrita para aliviar as 
dores e febre. Para se prote-
ger, é fundamental que a po-
pulação mantenha os mesmos 
cuidados recomendados pelos 
órgãos de saúde no combate à 
Covid-19. Entre eles, distancia-
mento, uso de máscaras e lava-
gem das mãos com frequência.

Motivo
Covid-19 e sintomas gripais 

são as causas do afastamento 
de milhares de enfermeiros

Além da contaminação de muitos comerciários pela Covid-19, o comércio pessoense também sente a redução do fluxo de clientes em decorrência do avanço da doença; lojistas estão com dificuldade para manter os estabelecimentos funcionando 

Foto: Marcus Antonius/Arquivc
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Boletim divulgado ontem pela SES confirmou mais 784 casos de infecção pelo coronavírus; doença já matou 9.645 pessoas

Paraíba ultrapassa 480 mil 
contaminados por Covid-19
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JP começa 
a vacinar 
crianças de 
nove anos

A Prefeitura de João 
Pessoa começa a vacinar as 
crianças de nove anos sem 
comorbidades ou deficiên-
cia contra Covid-19 a partir 
de hoje. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde disponibili-
za quatro postos exclusivos 
para esse público: Manga-
beira Shopping, Santuário 
Mãe Rainha, Unipê e IFPB.

Para receber a primei-
ra dose da vacina, é necessá-
rio apresentar documento 
oficial com foto das crian-
ças, Cartão SUS ou CPF, e 
comprovante de residência 
em João Pessoa. Para este 
público, não é necessário 
agendamento.

Crianças de cinco a 
11 anos que residem com 
pessoas que tenham co-
morbidades ou deficiência 
também podem se vacinar, 
além de crianças de cinco 
a 11 anos que tenham co-
morbidades ou deficiência. 
Neste caso, é necessário 
apresentar laudo ou de-
claração médica que com-
provem a doença.

Estão disponíveis tam-
bém as primeiras doses 
para pessoas a partir de 
12 anos e as segundas do-
ses da CoronaVac (28 dias 
após a primeira dose), Pfi-
zer (60 dias), AstraZeneca 
(90 dias) e Janssen.

Pode tomar a terceira 
dose a população com ida-
de a partir de 18 anos (120 
dias após a segunda dose), 
imunossuprimidos (28 dias) 
e os trabalhadores de saú-
de (120 dias). A aplicação 
da quarta dose é destinada 
para os indivíduos imunos-
suprimidos que tenham re-
cebido a terceira dose há, 
pelo menos, 120 dias.

Todos os públicos a 
partir dos 12 anos devem 
realizar o agendamento 
pelo aplicativo Vacina João 
Pessoa ou site vacina.jo-
aopessoa.pb.gov.br.

Prevenção

Prefeituras voltam a endurecer restrições

O crescimento no núme-
ro de novos casos vem acom-
panhando o aumento no nú-
mero de ocupação de leitos 
por Covid-19 e, também, por 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), em virtude do 
surto causado pela Influenza 
A do subtipo H3N2, prefeitu-
ras do Sertão paraibano co-
meçaram a tomar medidas 
mais rígidas no embate ao 
momento de adoecimento 
da população.

Ontem, a prefeitura de 
Bonito de Santa Fé publicou 
um decreto municipal com as 
novas medidas válidas para 
evitar uma propagação ainda 
maior de casos. A publicação é 
válida até o dia 31 de janeiro 
e poderá ser renovada.

A partir da publicação, os 
bares, restaurantes, lancho-
netes, lojas de conveniência 
e estabelecimentos similares 
só poderão funcionar com 
atendimento em suas depen-
dências das 6h às 23h, com 
ocupação máxima de 30% 
incluindo o espaço aberto 
ou calçada. Após o horário, a 
venda de qualquer produto 
para consumo no próprio es-
tabelecimento, cujo funciona-
mento poderá ocorrer apenas 
através de delivery ou para 
retirada pelos próprios clien-
tes. Música ao vivo também 
está proibida.

A medida não se apli-
ca aos estabelecimentos do 
mesmo tipo que funcionem 
no interior de hotéis, pousa-
das e similares, desde que os 
serviços sejam prestados ex-
clusivamente aos hóspedes. 

Todos os estabelecimentos 
precisarão respeitar as di-
retrizes de distanciamento 
entre mesas e demais obri-
gatoriedades sanitárias, como 
uso de máscaras.

Também está proibida a 
realização de eventos sociais, 

festas em chácaras ou balneá-
rios, corporativos e eventos 
esportivos ou qualquer tipo 
de aglomeração.

A fiscalização será de 
responsabilidade dos órgãos 
de vigilância sanitária mu-
nicipais, as forças policiais 
estaduais, e as guardas mu-
nicipais.  O descumprimento 
do estabelecimento acarre-
tará a aplicação de multa e, 
ainda, o fechamento em caso 
de reincidência.

No mesmo período, a 
realização de missas, cultos 
e cerimônias religiosas pre-
senciais poderão ocorrer, com 
ocupação de 50% da capaci-
dade do local com a aplicação 
de todas as medidas preven-
tivas já estabelecidas pelas 
autoridades médicas. 

Academias podem fun-
cionar com até 30% da capaci-
dade local, até 21h. Escolinhas 
de esporte, instalações de aco-
lhimento de crianças, como 
creches e similares, hotéis, 

pousadas e similares, além 
da construção civil deverão 
ter as atividades centradas no 
horário de 7h às 17h.

A exigência da comprova-
ção do esquema vacinal com-
pleto contra a Covid-19 será 
exigido em todos os espaços, 
de bares a equipamentos re-
ligiosos. O retorno das aulas 
presenciais na rede munici-
pal, no entanto, está mantido. 

Em Uiraúna, a prefeita 
Maria Sulene Dantas Sar-
mento decretou que, até 10 
de fevereiro, está proibida a 
realização de festas, dançan-
tes, shows e similares em am-
bientes públicos ou privados, 
incluindo cavalgadas, vaque-
jadas, bingos, festas em ba-
res, restaurantes, espetinhos 
e similares, além de qualquer 
evento musical ou cultural 
que provoquem aglomeração 

de pessoas.
Além disso, os estabe-

lecimentos devem exigir o 
cartão de vacinação para 
autorizar o ingresso das 
pessoas, devendo constar as 
doses dos imunizantes que 
foram aplicados.

Em caso de descumpri-
mento, o estabelecimento 
poderá receber uma multa 
no valor de um a 10 salários 
mínimos, e ainda  a cassação 
de alvará de funcionamento. 

A medida foi publicada 
no último sábado e passou a 
valer a partir da sua publica-
ção. No Sertão paraibano, de 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), são 
registradas as ocupações de 
43% em leitos de UTI e 45% 
em enfermarias para o trata-
mento da Covid-19 entre a 
população adulta.

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

A Paraíba chegou, on-
tem, a marca de 480.736 
pessoas já contaminadas 
com o vírus causador da 
Covid-19. O montante repre-
senta  11,84% da população 
total estimada pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) para o 
Estado. Entre os números to-
tais, 366.631 pacientes são 
considerados recuperados 
e 9.645 morreram.

O número foi atualiza-
do ontem, pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), que 
registrou, novos 784 casos de 
contaminação pela Covid-19, 
sendo 19 casos considerados 
moderados e graves, com ne-
cessidade de hospitalização.

O boletim 
diário da SES 
t ra z  a i n d a 
a confirma-
ção de cinco 
f a l e c i m e n -
tos em de-
corrência do 
agravamento 
d a  d o e n ç a , 
ocorridos en-
tre 21 e 23 de 
janeiro. Registrados entre 
residentes de João Pessoa 
(2 casos), Bayeux, Cabedelo 
e Pilõezinhos (um caso cada), 
três mortes aconteceram em 
hospitais públicos e dois nas 
residências dos pacientes. 

As vítimas foram três 
mulheres e dois homens, com 
faixa etária de 58 a 84 anos. 
Apenas um deles não possuía 
histórico de comorbidades, 
os demais apresentaram car-
diopatia como fator de risco 
associado mais frequente.

Internações
Entre as hospitalizações 

confirmadas no intervalo en-
tre segunda-feira e ontem, 32 
pacientes passaram a ocupar 
leitos públicos para o trata-
mento da doença. Segundo o 
Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, o estado che-
gou a 198 pessoas internadas 
pela Covid-19.

Com isso, a ocupação to-
tal de leitos de UTI (adulto, 

pediátrico e obstétrico), em 
todo estado, é de 30%, além 
de 24% em enfermarias para 
adultos. Entre as macrorregi-
ões de saúde, o Sertão apre-
senta os maiores números 
de ocupação em UTI e enfer-
maria, respectivamente com 
43% e 45%. A Região Metro-
politana de João Pessoa tem 
uma ocupação de 41% em 
UTI e 21% em enfermarias. 
Na região sediada por Campi-
na Grande, são registradas as 
ocupações de 21% em UTI e 
18% em enfermarias. Todos 
os dados das macrorregiões 
de saúde levam em conside-
ração leitos para adultos.

Cerca de 1.292.294 
testes para diagnóstico da 
Covid-19 foram realizados 
na Paraíba, confirmando 
casos em todas as cidades 

e mortes em 
222 das 223. 
Riachão do 
Bacamarte é o 
único municí-
pio que segue 
sem registro. 

Vacina
Os dados 

relativos à 
v a c i n a ç ã o 

na Paraíba foram atualiza-
dos na última quinta-feira, 
com o registro de aplicação 
de 6.219.174 doses, onde 
3.113.491 pessoas foram 
vacinadas com a primeira 
dose, o equivalente a 76,71% 
do total da população, e 
2.615.693 completaram os 
esquemas vacinais, represen-
tando 64,44% da população 
total da Paraíba. 

Do total de vacinados 
com o esquema primário 
completo, 2.533.758 toma-
ram as duas doses e 81.935 
utilizaram imunizante de 
dose única. Entre as doses 
adicionais, 13.126 pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão receberam doses e 
476.864 doses de reforço na 
população com idade a partir 
de 60 anos. 

Estão com esquemas va-
cinais atrasados na Paraíba, 
com base nos aprazamentos 
preconizados pelo Ministério 
da Saúde, 675.062 indivíduos. 

O número leva em considera-
ção a população que recebeu 
a primeira dose, apenas, e não 
receberam a segunda, ou que 
receberam ambas as doses 

do esquema primário e ainda 
não receberam o reforço. A 
Paraíba já distribuiu um total 
de 6.721.063 doses de vacina 
aos municípios. 

As autoridades seguem 
alertando para a necessidade 
do uso de máscaras e outras 
medidas de prevenção ao 
contágio do vírus.

Exceção
Riachão do Bacamarte é a 

única cidade da Paraíba que 
não teve morte pela Covid

Uso de máscara e outras medidas preventivas continuam necessárias para reduzir o risco de contágio da Covid-19

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

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

Bonito de Santa Fé e 
Uiraúna publicaram decretos 

proibindo festas e com 
outras medidas restritivas 

para tentar combater a alta 
de casos de Covid-19



Municípios que tenham estoque já podem aplicar o imunizante, que foi aprovado pela Anvisa para uso a partir de 6 anos
Os municípios paraiba-

nos que dispõem de estoque 
da Coronavac/Butantan já 
podem aplicar a vacina no 
grupo de crianças e adoles-
centes na faixa etária de 6 
a 17 anos de idade, desde 
que não sejam imunossupri-
midos – pessoas com baixa 
imunidade, que têm mal 
funcionamento do sistema 
imunobiológico e ficam mais 
susceptíveis a infecções.

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) divulgou 
Nota Técnica (nº 02, de 24 
de janeiro/22) orientando 
a população e profissionais 
de saúde quanto ao uso da 
vacina Coronavac, tendo em 
vista a aprovação da Agência 
Nacional de vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), no último dia 20.

Com isso, serão oferta-
das duas vacinas diferentes 
contra a Covid-19 para o pú-
blico de crianças na Paraíba, 
sendo a Coronavac em crian-
ças de 6 a 11 anos (com fun-
ções imunológicas íntegras) 
e a vacina Pfizer pediátrica 
para crianças a partir de 5 
anos a 11 anos, incluindo as 
imunossuprimidas. 

“Considerando que a 
vacina Coronavac, a partir 
desse momento, poderá ser 
ofertada a toda população, a 

Saúde libera CoronaVac para  
vacinação de crianças na PB
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Celeridade

Programa Regulação Itinerante
visa agilizar marcação de exames

A Prefeitura de João 
Pessoa iniciou, ontem, a 
Regulação Itinerante, pro-
grama que tem o objetivo 
de agilizar a marcação de 
exames, consultas e outros 
procedimentos de saúde. 
Por meio do programa, 
equipes da Central de Re-
gulação Municipal irão até 
as unidades de saúde da 
família (USF) entregar as 
marcações diretamente 
aos pacientes. Quem acom-
panhou de perto o lança-
mento do projeto na USF 
Mãe de Deus, no bairro do 
valentina Figueiredo, foi o 
vice-prefeito Leo Bezerra, 
que representou o prefeito 
Cícero Lucena.

“O que nós mais ouvía-
mos durante a campanha 
andando pelas ruas de João 
Pessoa era a quantidade de 
exames represados nas uni-
dades de saúde da família. 
Agora, a Regulação vai ‘in 
loco’ para todas as unida-
des da capital fazer esse 
levantamento dos exames 

Há alguns meses 
que eu estava para 

marcar meu 
atendimento e não 

conseguia. Hoje, com o 
Regulação Itinerante, 
não demorei mais que 
alguns minutos. Estou 
muito satisfeita 

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) recuperou, 
na noite da última segun-
da-feira, dois veículos rou-
bados. As ocorrências dis-
tintas aconteceram em João 
Pessoa, capital paraibana, 
no bairro do Cabo Branco e 
José Américo. Ao todo dois 
homens foram detidos.

A primeira ação come-
çou na BR-230, km 20, por 
volta das 21h30, quando 
equipe da PRF visualizou 
um volkswagen Fox com ca-
racterísticas similares a de 
um veículo roubado, transi-
tando no sentido oposto da 
via. O carro estava com dois 
ocupantes. Momento em 
que a equipe policial deslo-
cou-se para realizar abor-
dagem, sendo efetuada no 
bairro Cabo Branco. 

Ao inspecionar os ele-
mentos do veículo, foi cons-
tatado que se tratava de um 
veículo roubado em dezem-
bro de 2021, no município 
de Paulista, em Pernambu-
co. O condutor, um homem 
de 20 anos, informou que 
adquiriu o veículo através 
de uma rede social. O pas-
sageiro, um homem de 21 
anos, relatou que não sa-

bia que o carro era rouba-
do. Os homens foram deti-
dos e encaminhados para 
a Central de Flagrantes em 
João Pessoa.

Já a segunda ocorrên-
cia ocorreu poucos minu-
tos após a primeira ação. 
Equipe da PRF realizava 
deslocamento, quando vi-
sualizou um veículo Hyun-
dai HB20 com caracterís-
ticas similares a de outro 
automóvel roubado recen-
temente. O carro estava es-
tacionado em frente a um 
supermercado, no bairro 
do José Américo. Ao reali-
zar consultas nos sistemas 
de segurança, foi constata-
do que o veículo tinha uma 
ocorrência de roubo/fur-
to datada do dia anterior, 
domingo (23). Os policiais 
entraram em contato com o 
proprietário do veículo que 
confirmou as informações 
presentes no boletim de 
ocorrência. O proprietário 
compareceu no local com a 
chave reserva do automó-
vel, além dos documentos 
que comprovaram a sua 
propriedade. Após os proce-
dimentos necessários, o veí-
culo foi devolvido ao dono.

PRF recupera carros 
roubados na capital

partir de seis anos, os muni-
cípios que já dispõem de esto-
que da vacina, em suas salas 
de vacina, já devem iniciar a 
vacinação, desde que tenham 
atenção quanto à respectiva 
quantidade de doses para a 
segunda dose (D2) dos es-

quemas já abertos”, explicou 
a chefe do Núcleo de Imuni-
zação da SES, Isiane Queiroga.

A expectativa é vacinar 
em todo estado 390 mil crian-
ças, com idade entre 5 e 11 
anos. Para isso, a SES conti-
nua empenhando todos os 

esforços na realização de ca-
pacitações para os profissio-
nais de saúde dos municípios. 

Mais doses pediátricas 
Ontem, a SES começou 

a distribuição para os 223 
municípios de mais 34.100 

doses de vacina Pfizer  para 
crianças de 5 a 11 anos, que 
chegaram à Paraíba, ontem. 
Até agora, a SES já distribuiu 
47.200 doses para os municí-
pios, sendo um quantitativo 
de 23.600 nas duas primei-
ras remessas.

CoronaVac/Butantan 
A vacina do Butantan 

utiliza a tecnologia de vírus 
inativado (morto), uma téc-
nica consolidada há anos e 
amplamente estudada. Ao 
ser injetado no organismo, 
esse vírus não é capaz de 
causar doença, mas induz 
uma resposta imunológica. 
O intervalo entre as doses é 
de 28 dias.

Pfizer pediátrica 
A vacina da Pfizer para 

uso em crianças é uma tecno-
logia inédita feita com RNA 
mensageiro, uma molécula 
que temos dentro da maioria 
das nossas células. Elas pro-
duzem, a partir daí, as proteí-
nas, a base de tudo: sangue, 
hormônios, ossos, anticorpos 
etc. A ideia de usar a enge-
nharia do RNA mensageiro é 
vista como uma revolução na 
medicina.

Ela apresenta dosagem 
e composição diferentes do 
imunizante utilizado para 
maiores de 12 anos. A for-
mulação da vacina para uso 
pediátrico é de duas doses 
de 0,2 mL (equivalente a 
10 microgramas), com es-
quema de, pelo menos, oito 
semanas de intervalo entre 
as doses.

Foto: Secom-PB

Considerando o uso também da Pfizer, 
a expectativa é vacinar em todo estado 
390 mil crianças com idade entre 5 e 11 anos

As ocorrências distintas aconteceram com menos de duas horas de diferença
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represados e aí vamos mar-
cando na medida do possí-
vel. Até o final do próximo 
mês, nós queremos estar 
com todos os exames já 
marcados. Exames de 2018, 
2019, 2020 vão ser todos 
feitos pela Prefeitura de 
João Pessoa”, destacou Leo.

A secretária de Saúde 
de João Pessoa, Margareth 
Diniz, afirmou que o obje-
tivo principal do projeto é 
destravar a vida das pes-
soas que buscam a marca-
ção de exames e consultas 
há bastante tempo. Ela citou 
o exemplo de uma senho-
ra que, por não conseguir 
agendar seu exame, neces-
sitou vender seu botijão de 
gás para poder realizá-lo na 
rede particular.

“A partir de agora, 
quando a marcação é feita 
aqui, a Regulação já auto-
riza. Nós temos 203 unida-
des e é impossível que nós 
façamos isso concomitante-
mente em todas, então, va-
mos começar em duas uni-
dades por semana. Nosso 
propósito é que na sequên-
cia, com um sistema tecno-
lógico, quando o médico 
solicitar o exame com a Re-
gulação, a autorização para 
fazer o exame já chegue di-
retamente à pessoa através 
do celular, do e-mail. Com 
isso, a gente vai reduzir em 
média 50% do tempo para 
a autorização do exame 
chegue ao usuário”, expli-
cou Margareth.

Os primeiros benefi-
ciados foram os usuários 

da USF Doce Mãe de Deus, 
no bairro valentina Figuei-
redo, e a próxima será a 
USF São Rafael, no Castelo 
Branco, mas o programa vai 
contemplar unidades dos 
cinco distritos sanitários 
do município. “Estamos fa-
zendo uma grande busca e 
indo até a USF, entregando 
na mão do usuário todos os 
exames, consultas e qual-
quer pendência que havia 
no sistema de regulação”, 
explicou Ana Giovana Me-
deiros, diretora da Central 
de Regulação da SMS.

De acordo com Ana 
Giovana, a Central de Re-
gulação autorizou mais de 
700 mil procedimentos 
em 2021. “Nosso objeti-
vo é operacionalizar es-
ses números e, com isso, 
poderemos potencializar 
a assistência. Queremos 
atingir bairros diferentes 
a cada semana e estamos 
começando pelas unidades 
maiores. Só hoje são 270 
procedimentos que já estão 
marcados”, afirmou.

Usuária satisfeita
Maria Lúcia foi uma 

das primeiras atendidas 
pelo programa Regulação 
Itinerante. A aposentada 
há tempos buscava agendar 
atendimento psiquiátrico, 
mas estava tendo dificulda-
de. Com o novo projeto, em 
minutos ela já estava com 
sua consulta marcada. “Há 
alguns meses que eu esta-
va para marcar meu aten-
dimento e não conseguia. 

Hoje, com o Regulação Iti-
nerante não demorei mais 
que alguns minutos. Estou 
muito satisfeita com o pro-
jeto”, declarou.

Serviço
A Central de Regulação 

é responsável pelo geren-
ciamento de toda a oferta 
de procedimentos da rede 
municipal de saúde e rede 
conveniada e contratada, 
adotando o sistema de clas-
sificação de risco para a de-
finição das prioridades no 
acesso a exames laborato-
riais e de imagem e consul-
tas de diversas especialida-
des. Além de João Pessoa, a 
Regulação Municipal aten-
de também os outros 222 
municípios da Paraíba, por 
meio de pactuação.

De forma geral, a porta 
de entrada para marcar as 
consultas, exames, cirurgias 
e outros procedimentos é a 
Atenção Básica, por meio 
das equipes de saúde da 
família, que encaminham 
para a Central de Regula-
ção a requisição de agen-
damento. Em alguns casos, 
o próprio usuário leva a re-
quisição diretamente para 
a Regulação, a exemplo de 
cateterismo, colonoscopia e 
ressonância com contraste.

O serviço está localiza-
do na Avenida Rio Grande do 
Sul, nº 1.280, Bairro dos Esta-
dos. Os números de telefone 
para contato são: 3218-9882, 
3218-9861 ou 3218-9865. O 
horário de funcionamento é 
das 8h às 15h30.



Prova aconteceu no último sábado para mais de 700 candidatos; gabarito e resultado dos recursos saem hoje

Programas de Residências: lista 
de aprovados sai em fevereiro

Paraíba
8  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2022

Edição: Satva Costa      Editoração: Ulisses Demétrio

O gabarito oficial final das 
provas para os Programas de 
Residências Médicas e Multi-
profissionais será divulgado 
hoje, a partir das 16h, bem 
como o resultado aos recur-
sos. O resultado preliminar, 
por sua vez, está previsto para 
o dia 7 de fevereiro, também 
a partir das 16h. O resultado 
final sai no dia 16 de feverei-
ro, até as 16h. Já as matrículas 
devem acontecer de 21 a 23 
de fevereiro.

 As provas para os Progra-
mas de Residências Médicas 
e Multiprofissionais aconte-
ceram no sábado (22) e reu-
niu, no total, 755 candidatos. 
O processo seletivo bateu o 
recorde de inscritos, chegando 
a 922. A abstenção, portanto, 
foi de 18,1%, a média espera-
da e abaixo da nacional, que 
costuma ser de 20%.

 De acordo com o coor-
denador do Núcleo de Resi-

dências da ESP-PB, Pedro 
Rodrigues, o Processo Sele-
tivo dos Programas de Re-
sidência em Saúde da ESP/
SES-PB ocorreu dentro da 
normalidade prevista. Todo 
o trabalho foi conduzido 
por profissionais vincula-
dos aos programas de resi-
dência e à ESP-PB.

“Os espaços onde foram 
aplicadas as provas estavam 
adequados e, mesmo com o 
aumento de 17% de inscritos 
quando comparamos ao de 
2021, não houve nenhuma 
situação adversa que com-
prometesse o processo sele-
tivo. O trabalho continua com 
a correção das provas e a 2ª 
etapa de avaliação, presente 
em alguns programas. Com 
isso, a ESP-PB se consolida 
e se reafirma como institui-
ção paraibana formadora de 
profissionais residentes em 
saúde para o SUS”, declarou.

Lixo eletrônico

Campina Grande instala 
mais uma área para coleta

A Prefeitura de Cam-
pina Grande, por meio 
da Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente 
(Sesuma) e do Programa 
Recicla Campina, disponi-
biliza, a partir de agora, um 
ponto mais central para a 
coleta de resíduos eletro-
eletrônicos. O novo espaço 
fica na sede do órgão, na 
Rua Vigolvino Vanderley, 
535, bairro da Conceição, 
e o atendimento será das 
7h às 13h.

O município mantém, 
desde 2019, um local des-
tinado ao recebimento 
desses materiais. O prédio 
fica na Rua Cantor Eval-
do Braga, 134, bairro da 
Catingueira. A instalação 
desses locais é realizada 
seguindo a logística rever-
sa, de acordo com a Polí-
tica Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS).

Nos dois pontos de co-
leta, podem ser entregues 
os seguintes materiais: 
equipamentos eletrôni-
cos, peças de informática, 
placas de circuito, estabi-
lizadores, teclados, mou-
ses, impressoras, copia-
doras, celulares, tablets, 
smartphones, no-break, 
monitores, fontes (CPU), 
computadores, notebooks, 
cabos, fios, televisores, 
roteadores, baterias de 
chumbo, pequenos ele-
trodomésticos, liquidifi-
cador, batedeira, chuveiro 
elétrico, fogão, máquinas 
de lavar, ar-condicionado 
e equipamentos de som/
rádio, entre outros.

Equipes da Sesuma 
também podem fazer o 
recolhimento em domi-
cílio, caso o cidadão não 
possua meios para levar 
seu material até os pon-
tos fixos. Para isso basta 
acionar a equipe do Reci-
cla Campina, por meio dos 
telefones 3310-6125 ou 
3310-6115. Outra opção 

Centro de Zoonoses oferece 
castração de animais de graça

A Prefeitura de João 
Pessoa, através do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ), 
órgão ligado à Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
segue ofertando vagas para 
a castração de cães e gatos. 
O serviço, que é realizado de 
forma gratuita, é feito atra-
vés de agendamento. Cerca 
de 25 cirurgias são realiza-
das todos os dias.

O horário de funcio-
namento para agendar a 
castração do seu bichinho 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 14h, na sede do 
Centro de Controle de Zoo-
noses, que fica localizado na 
Avenida Walfredo Macedo 
Brandão, n°100, no bairro 
dos Bancários.

 "A gente percebeu que 
muitas pessoas aguardavam 
este serviço há muito tem-
po e era um grande anseio 
da população. Desde que a 
gente começou, a demanda 
tem sido alta, mas estamos 
conseguindo marcar todos 

é fazer contato pelo Ins-
tagram @sesumacg

De acordo com a en-
genheira Rafaela Oliveira, 
coordenadora do projeto, 
o Recicla Campina foi lan-
çado em 2017, na gestão 
do ex-prefeito Romero Ro-
drigues, e está sendo am-
pliado no governo Bruno 
Cunha Lima. O trabalho é 
realizado em parceria com 
as Cooperativas e Associa-
ções de Catadores, garan-
tindo uma fonte de renda 
para quase 70 pessoas 
cadastradas. Todo valor 
obtido com a venda dos 
produtos é revertido em 
favor dessas famílias.

Além do bairro da Ca-
tingueira e agora na sede 
da Sesuma, outros pontos 
de coleta instalados em 
Campina Grande estão na 
Praça da Bandeira e nos 
Parques da Criança e da 
Liberdade. 

Mas a meta é definir 
novos locais, segundo in-
formou o secretário de 
Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, Geraldo Nobre. 
Lembrando que a entrega 
de materiais eletrônicos 
acontece apenas na Ca-
tingueira e Sesuma. Nos 
demais pontos podem ser 
entregues outros produtos 
recicláveis.

Equipes da Sesuma também podem fazer o recolhimento em domicílio

Foto: PMCG Vaga
O agendamento para  as 

cirurgias dos pets é de acordo 
com a demanda

os animais, seguindo todos 
os protocolos de segurança. 
Antigamente, havia um nú-
mero de vagas para felinos, 
só para citar como exem-
plo, mas hoje nós estamos 
agendando de acordo com a 
demanda", contou a diretora 
do CCZ, Pollyana Dantas.

Para agendar a castra-
ção do cão ou gato, a popu-
lação precisa levar Identida-
de, CPF e Comprovante de 
Residência de João Pessoa. 
Se precisar de mais informa-
ções, basta entrar em conta-
to por meio do telefone (83) 
3214-3459.

Pollyana Dantas desta-

cou a importância da castra-
ção para a saúde dos animais. 
“Da mesma forma que o hu-
mano tem vários problemas 
de saúde, o animal não cas-
trado também tem. A oscila-
ção hormonal é muito grande 
e essa oscilação acaba acar-
retando vários problemas. 
Algumas outras situações 
são de animais que utili-
zam anticoncepcional e isso 
pode gerar câncer de mama, 
de útero, assim como no ser 
humano. A castração dimi-
nui o risco de vários tipos 
de câncer, além de reduzir a 
chance de atropelamento, já 
que o animal fica mais tran-
quilo sem a necessidade de 
cruzar”, explicou.

 
Aplicativo 
Em parceria com a Se-

cretaria de Ciência e Tecno-
logia (Secitec), o CCZ pre-
para o lançamento de um 
aplicativo, onde a população 
poderá agendar os serviços 
de forma on-line.

O serviço, que é realizado de forma gratuita, é feito através de agendamento. Cerca de 25 cirurgias são realizadas todos os dias

Foto: PMJP

O processo seletivo bateu recorde de inscritos, chegando a 922. A abstenção ficou em 18,1%, média esperada e abaixo da nacional, que costuma ser de 20%

Foto: Secom-PB
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Projeto ‘Limites’
Produtores de documentário convidam residentes de João 
Pessoa para contar as experiências de confinamento vividas 
durante a pandemia de Covid-19. Página 12 Fo
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A atriz Girlene Ferreira 
apresenta hoje, a partir das 
20h, no Teatro Íracles Brocos 
Pires (ICA), em Cajazeiras, 
Senhora Moon - As quatro 
fases da mulher. O espetáculo 
se encontra dentro da pro-
gramação especial que o Go-
verno da Paraíba, por meio 
da Fundação Espaço Cultural 
(Funesc), realiza para come-
morar os 37 anos de exis-
tência que o equipamento 
cultural localizado no Sertão 
paraibano está completando. 
A entrada é gratuita. Além 
de possuir cunho feminista, 
a peça, cuja direção e o texto 
são de Vando Farias, inclui 
trecho inspirado em parte 
da infância da própria artista 
que a encena.

O texto do monólogo é 
sobre a Senhora Moon, uma 
mulher de mais de mil anos 
que atravessou muito mais 
que oito primaveras, ou tan-
tos outros invernos. Ela con-
seguiu perpassar o tempo, o 
que a tornou testemunha das 
mudanças de humor trazidas 
pelo Vento, executadas com o 
Tempo. E, para poder conse-
guir superar a fome, enfren-
tou a situação de pobreza e 
miséria a qual era submeti-
da, voou com o pássaro do 
pai até o céu, engoliu a Lua 
e tornou-se ela própria. É a 
personificação da “Grande 
Avó”, a grande ancestral e 
anciã. A produção aborda um 
mito-rito a respeito da finitu-
de das coisas e a eternidade 
das mulheres.

“A peça é um monólogo 
que fala das quatro fases de 
uma mulher, numa analo-
gia com as quatro fases da 

Lua: Nova, Crescente, Cheia 
e Minguante. Mas também 
possui algo de teatro do ab-
surdo, quando inclui o trecho 
em que a mulher voou com 
o pássaro do pai até o céu, 
engoliu a Lua e tornou-se 
ela própria”, explicou a atriz. 
“Ainda inclui, na segunda 
parte, cenas baseadas em 
situações difíceis que vivi 
em casa, na cidade de Caja-
zeiras, onde nasci, quando 
era criança e a única filha 
entre quatro irmãos. É uma 
história interessante, muito 
envolvente e bonita”, definiu 
Girlene Ferreira.

A artista lembrou as di-
ficuldades que enfrentou no 
próprio ambiente familiar, 
na época da infância. “Nun-
ca tive boneca. Minha mãe 
me batia e não me deixava 
brincar. Eu era obrigada a 
trabalhar na roça. Isso foi 
até meus 8 anos de idade, 
quando minha mãe me colo-
cou para trabalhar fazendo 
serviços domésticos em re-
sidências, na cidade de Caja-
zeiras”, relembrou ela, para 
quem o espetáculo também 
possui cunho feminista, pois 
há aspectos em defesa dos 
direitos das mulheres. 

Girlene Ferreira conside-
ra Senhora Moon - As quatro 
fases da mulher como uma dá-
diva que o autor do texto lhe 
deu. “Comecei a ser atriz em 
2018 e, no ano seguinte, co-
nheci Vando Farias. Ele escre-
veu o texto e me presenteou 
quando completei 50 anos de 
idade. Fiquei sem palavras. 
Esse gesto dele não tem pre-
ço, principalmente porque 
me vejo naqueles momentos 
que passei quando criança”, 
apontou a paraibana, que 
considera ser maravilhoso a 
oportunidade de poder es-
tar se apresentando dentro 
da programação especial co-
memorativa aos 37 anos do 
Teatro Íracles Pires, por ser 
um importante e tradicional 
espaço para a divulgação da 
cultura de Cajazeiras.

A propósito, o evento – 
aberto ontem (25) – ainda 
oferece hoje, às 21h, na Praça 
Atriz Lacy Nogueira, o Sarau 
‘Poesia de Quarta’, com gru-
pos da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) 
e Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB), Campus de Cajazeiras, 
e vai prosseguir até amanhã, 
oferecendo atividades como 
apresentações de espetáculos 
de teatro, saraus, oficinas e 
rodas de conversa.

Hoje, no Teatro Íracles Pires, em Cajazeiras, será apresentado o espetáculo ‘Senhora Moon - As quatro fases da mulher’

Monólogo mistura biografia, 
teatro do absurdo e feminismo
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

 Eu era obrigada a 
trabalhar na roça. Isso foi 
até meus 8 anos de idade, 
quando minha mãe me 
colocou para trabalhar 

fazendo serviços domésticos 
em residências, na cidade 

de Cajazeiras 

Montagem protagonizada 
por Girlene Ferreira possui 

um cunho feminista e inclui 
trechos inspirados, em parte, 

na infância da própria 
artista que a encena

Foto: Moacir Alves/Divulgação

Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba celebra, hoje, o 
aniversário de 85 anos da Rádio Tabajara com palestras

O Instituto Histórico e 
Geográfico da Paraíba (IHGP) 
realiza hoje, a partir das 16h, 
uma sessão especial no au-
ditório da Rádio Tabajara, 
localizada na cidade de João 
Pessoa, em homenagem aos 
85 anos de existência da emis-
sora, que integra a Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), do Governo do Estado. 
Na ocasião, o historiador e 
escritor José Octávio de Arru-
da Melo proferirá palestra na 
qual fará uma avaliação crítica 
da trajetória da rádio, seguida 
de um debate, sob o comando 
do jornalista Abelardo Jurema 
Filho, integrante da Academia 
Paraibana de Letras (APL), 
num evento que terá partici-
pações de autores e historia-
dores, a exemplo do professor 
Renato César Carneiro.

“O curioso é que a ini-
ciativa da palestra é do IHGP, 
mas o evento vai acontecer 
no auditório da emissora, que 
deverá fazer a transmissão 
do evento. O tema do que vou 
falar é ‘Nos 85 anos da Rádio 
Tabajara’ e vou focalizar, so-
bretudo, o período de 1937 a 
1956. Escolhi esse período de 
tempo porque compreende 

o chamado tempo eixo, uma 
expressão da moderna histo-
riografia que é aquele tempo 
em que a instituição adquiriu 
o seu perfil. É a época da fun-
dação da rádio, no governo 
Argemiro Figueiredo, que sur-
giu como uma emissora edu-
cativa e cultural”, observou 
José Octávio.

O historiador lembrou 
que, no período de 1937 a 
1940, a Rádio Tabajara tinha 

um perfil educativo e cultural. 
“Era a época da leitura de 
crônicas, histórias infantis, 
pesquisas musicais e horário 
artístico, sob o comando de 
Orlando Vasconcelos”, disse 
José Octávio. “Com a eclosão 
da Segunda Guerra Mundial, 
o perfil da Tabajara, com Abe-
lardo Jurema, passa a ser in-
formativo casado com o jornal 
A União, dirigido à época por 
Otacílio Queiroz e Ascendino 

Leite”, prosseguiu o historia-
dor. “O jornal ficava na Praça 
João Pessoa, perto da Rádio 
Tabajara, e quando a sirene 
de A União tocava, o povo 
corria para a Praça João Pes-
soa e a Tabajara entrava no 
ar, para anunciar as batalhas 
e os principais acontecimen-
tos que ocorriam na Europa, 
Norte da África e Ásia. Algu-
mas das crônicas escritas por 
Abelardo Jurema e lidas por 

Orlando Vasconcelos foram 
retransmitidas pela BBC de 
Londres”, relatou.

Depois de uma fase difícil, 
José Octávio de Arruda Melo 
contou que a Rádio Tabajara 
passou por outra etapa, du-
rante a gestão do governador 
José Américo de Almeida. “Foi 
a fase de espetáculos, com 
realização de programas de 
auditório inspirados na Rádio 
Nacional, do Rio de Janeiro, e 

que teve as participações de 
três grandes animadores, que 
foram Pascoal Carrilho, Jacy 
Cavalcante e Gilberto Patrício. 
Aí é o momento em que vêm 
se apresentar no auditório da 
Tabajara artistas como Gregó-
rio Barrios, Francisco Alves, 
Ângela Maria, Orlando Silva 
e grandes orquestras, como 
as de Ruy Rey e a de Agustín 
Lara. E havia a prata da casa, 
como Rui de Assis e Marlene 
Freire”, afirmou ele.

Para o historiador, a Rá-
dio Tabajara é uma instituição 
indispensável ao progresso 
cultural da Paraíba. “A fase 
de espetáculos passou, mas a 
emissora ainda permanece de 
pé com as outras duas, o que 
contribui para seu destacado 
papel”, disse José Octávio de 
Arruda Melo.Participarão do evento o historiador José Octávio de Arruda Melo (E), o jornalista Abelardo Jurema Filho (C) e o professor Renato César Carneiro (D)

Foto: DivulgaçãoFoto: Cacio Murilo/DivulgaçãoFoto: Edson Matos

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Rádio Tabajara
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Maria Firmina dos Reis (1822-1917) é conside-
rada a primeira escritora negra, nordestina (mara-
nhense), precursora do abolicionismo. Seu livro mais 
famoso, Úrsula, foi publicado em 1860, foi esquecido 
por longas décadas, até ser descoberto pelo paraiba-
no Horácio de Almeida (um paraibano! Sempre um 
paraibano!) num sebo do Rio de Janeiro.

Soube de sua existência no âmbito dos seminá-
rios ‘Mulher e Literatura’, movimento que brotou no 
seio das universidades brasileiras, e que se propunha 
a estudar e divulgar as obras de escritoras cujos no-
mes e obras tinham sido obscurecidos pelo tempo e 
pela onipotência e onipresença masculina nos câno-
nes universitários.

Aqui na Paraíba, no âmbito da UFPB criamos um 
grupo de pesquisa (o ‘Mulher e Literatura’) que se de-
bruçava sobre essas autoras, muitas delas, hoje, já in-
tegrantes do mainstream. Desse grupo nasceram mui-
tas teses e dissertações acadêmicas, a maioria delas 
inspiradas nos ideais feministas. Um dos nichos desse 
grupo era o estudo de obras de escritoras negras, tan-
to do Brasil como de outros países.

Muitos dos meus leitores não devem nunca ter 
ouvido falar de Maria Firmina dos Reis, escritora ma-
ranhense cujo nome nem figurava na capa do seu pri-
meiro romance. Eu mesma, apesar de ter frequentado 
vários seminários ‘Mulher e Literatura’, de ter ouvi-
do palestras de Conceição Evaristo, além de outras 
pesquisadoras da autora, nunca tinha lido o livro em 
questão: só agora, quando a Miramar Livros surgiu 
dentro da minha própria casa, criada pela minha fi-
lha Thaïs Gualberto, e que o livro me caiu nas mãos, 
é que pude lê-lo. Como disse Machado, apesar de ter 
sempre em mente a leitura de Úrsula, era uma ideia 
sem pernas, isto é, nunca tinha tomado a iniciativa 
de procurar o livro nem nas livrarias regulares, nem 
pela internet, nem nos sebos que visitei. A minha edi-
ção de Úrsula é em capa dura da Editora Antofágica, 
apresentada por Preta Ferreira e ricamente ilustrada 
por Heloisa Hariadne. 

Úrsula é um romance típico do romantismo brasilei-
ro, sua heroína é pura e bela, seu herói, gentil e cavalhei-
resco e suas vidas são marcadas pela tragédia e pelo so-
frimento. Sua linguagem é pomposa e elaborada, bem ao 
gosto do romantismo do século 19. O romance inicia com 
o encontro do escravizado Tulio, com o herói Tancredo, 
que acabara de sofrer um acidente, num local ermo e so-
litário. Se Tulio não o tivesse encontrado, possivelmente 
teria morrido à míngua. Tulio é um escravizado gentil e 
delicado (como soem ser os escravizados do romantis-
mo) e torna-se amigo do jovem Tancredo, que tem pro-
funda simpatia pela causa abolicionista.

A escravidão só foi abolida no Brasil em1888, 28 
anos, portanto, após a publicação do romance Úrsula. 
Aqui, é oportuno lembrar que o Brasil foi o último país 
das Américas a abolir a escravidão. Oportuno lembrar, 
também que a minha leitura de Úrsula acontece con-
comitantemente à exibição da novela Nos tempos do 
Imperador, uma obra também de caráter abolicionista 
e, até certo ponto, feminista, pois a heroína, a médica 
Maria do Pilar é a primeira médica brasileira, que vai 
estudar nos Estados Unidos, porque os cursos de me-
dicina do Brasil, na época, não admitiam o ingresso de 
mulheres em seus cursos de medicina. Pilar ama um jo-
vem negro, o engenheiro Samuel/Jorge, que vai lutar na 
guerra do Paraguai, tendo em vista a remissão de uma 
pena injusta que lhe fora atribuída. O vilão é o deputa-
do Tonico Rocha, que nutre um ódio mortal por Samuel 
e Pilar, por esta tê-lo abandonado no altar, recusando-
se a casar com ele e por acreditar, erroneamente que 
Samuel (um antigo cativo do seu pai) fora responsável 
pelo assassinato do fazendeiro seu pai.

Maria Firmina 
dos Reis

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Cartas de Anna Alice

Mando uma latinha de biscoitos 
para comer à noite 

e uma de aveia para o mingau. É 
para aproveitar as latas.

Alguns dias antes da pandemia 
começar a se espalhar por todo o mun-
do, com tanta rapidez, em 2020, che-
gou, em minhas mãos, algumas cartas 
escritas para José Américo de Almeida 
por Anna Alice, sua esposa, de período 
datado entre 1958 a 1961, época em 
que ela residia no Rio de Janeiro e ele 
permanecera aqui na Paraíba.

O que mais chama a atenção, se 
volta para o cuidado, o carinho e o 
respeito que Anna Alice fazia ques-
tão de demostrar pelo marido, mui-
to mais pelo o que ele representava 
para a vida do casal. Essas cartas re-
velam significativos trechos da atua-
lidade do seu tempo. Política, saúde 
e família eram os assuntos mais em 
voga em seus diálogos.

“Ontem li no O Globo um telegra-
ma sobre uma carta que você enviou a 
Pedro Gondim; trazia apenas uns tópi-
cos; o título – Violências e bom humor 
do M. José Américo”. “Você, tão descan-
sado que estava escrevendo e ganhan-
do dinheiro, ir se meter numa embru-
lhada desta, só para se aborrecer”. 

É no final desta mesma carta que 
ela, assim, se expressa: “Mando uma 
latinha de biscoitos para comer à noi-
te e uma de aveia para o mingau. É 
para aproveitar as latas”.

Foram alguns anos de trocas de 
cartas, carinhos e afetivas ideias e 
lembranças. Informando, aconselhan-
do, resolvendo coisas e conversando: 

“Tenha cuidado com a saúde, evitando 
emoções, aborrecimentos e também 
mais mansidão na pena e na língua... 
Para tudo terminar bem”.

Mulher forte, determinada, mãe 
de família, dona de casa, ela era quem 
cuidava de tudo e de todos: “Hoje eu 
estou com vontade de telefonar na 
Varig pedindo reservar passagem. 
Nem sei os dias que os aviões desta 
companhia tocam aí”. “Graças a Deus, 
todos com saúde, como é feriado, es-
tão todos em casa”. “O telefone vai ser 
instalado hoje”. 

Todas essas frases extraídas das 
cartas enviadas por Anna Alice ao seu 
marido José Américo, explica o quanto 
ela era uma mulher de vanguarda, com 

tantas habilidades, sempre à frente do 
seu tempo. 

Mulher pioneira, foi datilógrafa, 
secretária, e, até mesmo, motorista do 
escritor e autor do livro A Bagaceira, 
ao receber sua habilitação, logo após 
José Américo deixar as atividades do 
governo. Assim, era ela. Anna Alice 
Mello de Almeida, esposa de um dos 
maiores escritores e homens públicos 
que a Paraíba conhecera.

Recortada de uma de suas últimas 
correspondências endereçadas ao seu 
amor em vida, ela dos deixa gravadas 
essas palavras de afago e lembrança: 
“Logo que marque meu regresso es-
creverei”. “Lembranças a todos e sau-
dades”. Alice.

Ana Izabel Serrano

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Mais uma para me sen-
tir velha: em agosto, o dis-
co Songs for the Deaf, do 
Queens of The Stone Age, 
completa 20 anos. “Um dis-
caço”. Essa foi a primeira 
frase que me veio quando 
pensei sobre. Logo depois, 
veio aquele efeito borboleta 
com as memórias afetivas 
da minha adolescência, o 
show impecável que fui há 
alguns anos e… o fato de que 
o vocalista da banda, Josh 
Homme, é mais do que um 
otário, é um agressor. E aí 
veio a culpa por continuar 
achando ‘No One Knows’ e 
‘Go With The Flow’ duas das 
melhores músicas da histó-
ria do rock. 

Desde 2018, não sin-
to nenhuma vontade de 
acompanhar as novidades de QOTSA nem de voltar a 
assistir um show ao vivo, por exemplo. A banda se tor-
nou intragável depois que vieram à tona as acusações de 
que Josh Homme havia chutado o rosto de uma fotógrafa 
que cobria um de seus shows. Aí ele fez um daqueles 
pronunciamentos meia-boca colocando a culpa no vício 
e que “pô, faz um balanço aí de toda minha vida, eu sou 
um cara legal”. Para surpresa de zero pessoas, isso foi só 
a ponta do iceberg. No ano passado, surgiram denúncias 
pesadas de violência doméstica e seus filhos de 5, 10 e 15 
anos de idade, crias de Josh com a ex-esposa Brody Dalle, 
frontwoman da banda The Distillers, entraram com uma 
ordem de restrição contra o pai. Imagina você ter um pai 
violento que, mesmo após as denúncias públicas, conti-
nua sendo um ídolo, um rockstar (que usa esse “título” 
como muleta para justificar seus atos injustificáveis)? 
Nunca foi difícil para mim cancelar a figura de Homme 
e eu teria feito por muito menos. O que me dói é deixar 

de ouvir uma banda que eu 
acho excepcional. 

Hoje foi a primeira vez, 
depois de um bom tempo, 
que deliberadamente co-
loquei play num disco de 
Queens of The Stone Age e 
foi justamente para escre-
ver essa coluna. Pesquisei 
rapidamente o nome do 
vocalista no Google e, pam: 
mais uma acusação de abu-
so e violência doméstica, 
desta vez por parte de sua 
filha mais velha. Coitadas 
dessas crianças.

Agora um pensamento 
completamente egoísta: me 
dá raiva pensar que ele, Josh 
Homme, me tirou o prazer 
de ouvir uma banda que ele 
não fez sozinho. Os músicos 
Troy Van Leeuwen, Michael 

Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore e outros membros 
que passaram pelo grupo ao longo dos anos não podem 
ser separados dessa equação – e aí eu me dou conta que 
mesmo diante de todas essas acusações, eles não pularam 
do barco portanto são coniventes e até cúmplices de um 
abusador. Que raiva de novo. 

“Cinco milhões de ouvintes mensais” e pelo menos 
seis shows nas próximas semanas é o que diz o Spotify 
no perfil da banda. Na maior: de novo um macho fazendo 
m**** e eu vou me dispor a fazer um malabarismo argu-
mentativo para defender a banda dele? Já deu. Alexa, é 
isso que a gente chama de limite pessoal? Pois o meu foi 
alcançado com sucesso. 

Se eu estiver em algum lugar e começar a tocar QOTSA 
no ambiente, provavelmente não vou controlar o sentimen-
to que tenho ao ouvir uma música boa. Mas se houver teste-
munhas por perto, digo logo que a batida involuntária do pé 
vai ser na força do ódio.

Queens of the Stone Age e a 
impossível passada de pano

Foto: Divulgação

Vocalista Josh Homme, acusado de violência doméstica, entra em turnê com a banda

Foto: Acervo FCJA

Anna Alice (E), a Dona Alice, esposa do escritor e político José Américo de Almeida (D): mulher de vanguarda

Foto: Reprodução

Busto de Maria Firmina na Praça do Pantheon, em São Luís, Maranhão
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Está aí um dito popular com o qual devemos tomar 
cuidado: o tal de “dessa água eu não bebo”. Podemos 
acabar bebendo sim. Explico.

Anos atrás, década de 1990, eu e um amigo tomá-
vamos a imprescindível cervejinha do final de expe-
diente. Praia de Tambaú, pés na areia e mãos no copo, 
quando comentávamos nossas trajetórias de professo-
res, época em que morávamos no interior de São Pau-
lo, eu em São José dos Campos, e ele em Bauru, quando 
saí com a infeliz pergunta:

– Como é que alguém, com tanta cidade no mundo, 
vai morar logo em Bauru? – e ainda completei – Deus me 
livre de morar onde Judas perdeu as botas.

Para encurtar a história, alguns anos depois, lá 
estava eu morando justamente em Bauru, e por essas 
mazelas do destino, sem que combinássemos, esse meu 
amigo também. É de bom alvitre que eu registre aqui 
que morar em Bauru foi tudo de bom. Gente acolhedora, 
lecionei em uma escola que era uma ilha de excelência, 
fiz muitos amigos no trabalho e fora dele.

Para se entender melhor um pouquinho de minha 
trajetória cigana, saí já bem avançado nos trinta de São 
José dos Campos direto para João Pessoa. Treze anos 
por aqui. Daqui para Bauru e uma década depois de vol-
ta a Filipeia. Antes de vir morar na Paraíba pela primei-
ra vez, já tinha rodado esse mundão, lecionando mate-
mática, cada dia em uma cidade, naqueles idos em que 
ser professor de cursinho era o que havia de bom em 
termos financeiros. Conheci o Estado de São Paulo de 
ponta a ponta. Mas Bauru, por eu ter morado lá quando 
do meu retorno às origens, ficou definitivamente nesse 
cantinho do peito, onde ficam guardadas nossas melho-
res saudades. Estão vendo só? Bebi da água que eu jura-
ra nunca provar... e bebi prazerosamente.

Mas hoje estou por aqui. Onde gosto de viver, onde 
pretendo descansar o outono de minha passagem por 
esse planeta, tanto é que voltei, e essa paixão pela terri-
nha aqui, como toda paixão que se preza, não se explica. 
Posso até tentar, mas é coisa que vem de dentro. E por 
que estou dizendo isso?

Tudo começou nesse último final de ano quando dei 
uma escapada e fui ver os filhos, netos, irmãos; enfim, 
gente que o destino se encarregou de espalhar. E rever 
alguns amigos também, por que não? E lá fui eu para 
a minha São José dos Campos, minha terra de origem, 
onde esse meu povo acertou de se reunir.

Minha infância, juventude e os primeiros anos da 
maturidade foram praticamente todos por ali. Como 
não ter boas lembranças?

E sabemos, boas recordações fazem cócegas em 
nossa alma e por isso resolvi dar um giro, um rolê como 
diz a moçadinha de hoje. Fui e o fiz a pé, fui puxando 
da memória em cada canto que me trouxesse algum 
motivo para viajar de marcha ré no tempo. Aquela ci-
dade que linhas atrás fiz questão de chamar de minha, 
não mais me pertence. Só uma ou outra coisinha ain-
da do jeito que deixei. Quase no cruzamento da João 
Guilhermino com a Nélson D`Ávila uma das mais belas 
residências da cidade ainda está por lá com a placa de 
“Vende-se”. Linda, de um canto dela eleva-se uma torre 
com um barquinho em seu ápice a guisa de cata-vento. 
Uma boniteza. Mas só! Segui pela Nélson D’Ávila e dei 
um esticão até a Rua XV. A Praça Afonso Pena ainda 
por lá, mas nada do laguinho com carpas coloridas, 
nem aquele banco de onde eu e a primeira namorada 
trocamos todos os juramentos que surgiam de nossas 
inocências. À frente o Cine Palácio virou um estacio-
namento. Um crime à memória dos beijos ali trocados, 
na tela e nos acentos de tantos quantos frequentaram 
o mais belo cinema que já existiu.

Mais adiante, a Galeria Rossi, antes tão glamoro-
sa, é hoje um beco com lojinhas decadentes. Cadê o sa-
lão do Grego&Dito? Perguntei e me disseram que faz 
tempo que não existe mais. Esqueci-me que passaram 
35 anos. Grego e Dito cuidaram de minha carapinha 
desde os tempos do Tiro de Guerra. Então resolvi es-
quecer um pouco coração e voltar minha atenção a ou-
tras vísceras e procurei a Pastelaria Alvorada onde um 
chinês mal humorado produzia o melhor pastel que já 
experimentei. Nada!

Cadê o Bar e Restaurante Santa Helena, com seu 
chope gelado, a pizza de encher a bochecha de saliva 
só de lembrar? Vou parar por aqui. São José está linda, 
com uma mobilidade urbana de fazer inveja, arboriza-
da, limpa de fazer gosto, mas só!

Amigos me revelaram: São José é hoje um deserto 
cultural. Como não lembrar da Sala Veloso, um auditório 
modesto, mas com agenda lotada? Lembrei do Sabiá de 
Ouro, o festival de MPB que mexia com a cidade. Semana 
Cassiano Ricardo. O professor Luiz Gonzaga Pinheiro foi 
um gigante puxando a reboque as mais diversas mani-
festações culturais. Nem tive notícias dele.

Ah, João Pessoa, cidade querida, você não sabe 
como é rica em cultura! Nesses dias distante daqui, 
nem imagina a saudade que tive. Lá, até me pergun-
taram se eu pretendia voltar. Disse que não, mas a 
prudência me cobrou uma restrição: nunca mais diga 
“dessa água eu não bebo”. Aguardemos.

Dessa água 
eu não bebo

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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ESTREIA

AgEnTE 355 (The 355. EUA. Dir: Simon 
Kinberg. Ação e Suspense. 14 anos). Ao ficarem 
sabendo que uma organização global de mercenários 
que ameaçam o mundo quer adquirir uma arma 
ultrassecreta, a agente da CIA Mace Brown (Jessica 
Chastain) terá que unir forças para essa missão, com 
a agente alemã Marie (Diane Kruger); a ex-membro 
do MI6, especialista em computadores, Khadijah 
(Lupita Nyong’o); a psicóloga Graciela (Penélope 
Cruz), e com Lin Mi Sheng (Bingbing Fan), uma 
mulher misteriosa que está rastreando todos os seus 
movimentos, para evitar que tal poder caia nas mãos 
erradas. CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h40 
- 17h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (leg.): 16h30 - 
21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 18h - 20h20; 
CINE SERCLA SERCLA 4 (dub.): 18h - 20h20.

EduARdo E MônIcA (Brasil. Dir: 
René Sampaio. Romance e Drama. 16 anos). Em 
um dia atípico, uma série de coincidências levam 
Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica (Alice 
Braga) em uma festa. Uma curiosidade é despertada 
entre os dois e, apesar de não serem parecidos, eles 
se apaixonam perdidamente. Em Brasília, na década 
de 1980, esse amor precisa amadurecer e aprender a 
superar as diferenças. CENTERPLEX MAG 2: 16h30 
- 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h30 - 17h - 
19h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (exceto seg. e 
ter.): 15h45 - 18h15 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
5: 16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA SERCLA 1: 
16h15 - 18h30 - 20h45.

conTInuAÇÃo

HoMEM-ARAnHA - SEM Vol-
TA pARA cASA (Spiderman - No Way Home. 
EUA. Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 
anos). Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com 
as consequências da sua identidade como aracnídeo 
ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário. 
Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de 
ser um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho 
(Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua 
verdeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como 
planejado. CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 18h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 4 (leg.): 17h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 
6 (dub.): 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-XE 
(3D, dub.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 20h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 1 (3D, dub.): 14h - 17h15 - 20h30; CINÉPOLIS 

Em cartaz

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

Serviço
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MANGABEIRA 5 (dub.): 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
6 (dub.): 14h35 - 17h25 (3D) - 20h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 14h35 - 17h25 (3D) - 20h15.

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 3: 
16h15 - 18h30 - 20h40; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 
14h15 - 19h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 1: 20h.

My HERo AcAdEMIA – MIS-
SÃo MundIAl dE HERóIS (My 
Hero Academia: World Heroes Mission. Japão. Dir: 
Kenji Nagasaki. Animação e Aventura. 12 anos). Os 
alunos da My Hero Academia enfrentam a maior crise 
da história da instituição. Eles terão duas horas para 
salvar o mundo de uma ameaça sem precedentes. 
Será que Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto 
Todoroki conseguem? CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
13h50 - 16h20 - 18h45. 

pânIco (Scream. EUA. Dir: Matt Bettinelli-Olpin 
e Tyler Gillett. Terror, Suspense e Thriller. 16 anos). Vin-
te e cinco anos após uma série de crimes brutais chocar 
a tranquila Woodsboro, um novo assassino se apropria 
da máscara de Ghostface e começa a perseguir um 
grupo de adolescentes para trazer à tona segredos 

do passado mortal da cidade. Agora, a repórter Gale 
Weathers (Courteney Cox) e o xerife Dewey (David 
Arquette) se reúnem com Sidney Prescott (Neve Cam-
pbell) para enfrentar um novo psicopata. CENTER-
PLEX MAG 2 (dub.): 19h; CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 
21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 21h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (dub.): 15h15 - 18h - 20h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 21h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub., exceto seg.): 15h - 17h40 - 20h20; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h20 - 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 18h20 - 20h30.

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação, 
Aventura, Comédia. Livre). Na glamourosa cidade 
de Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus 
medos, fazem novos amigos e superam seus limites 
em uma jornada para convencer o recluso astro Clay 
Calloway a subir aos palcos novamente. CENTER-
PLEX MAG 3 (dub.): 15h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
3 (dub.): 13h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 
13h30 - 16h - 18h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
16h10; CINE SERCLA SERCLA 3 (dub.): 16h10.

TuRMA dA MônIcA: lIÇõES 
(Brasil. Dir: Daniel Rezende. Aventura e Comédia. 
Livre.). Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem 
da escola. Agora, terão que encarar as suas consequ-
ências, e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, 
a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra 
amizade. CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 13h30 - 15h40; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 13h40 (exceto seg. 
e ter.); CINESERCLA TAMBIÁ 2: 16h CINESERCLA 
PARTAGE 4: 16h.

Em ‘Pânico’, novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir grupo de adolescentes

‘Residência Artística

Vai até o dia 4 de feverei-
ro as inscrições do Edital de 
‘Residências Artísticas’ para 
os profissionais das áreas 
das artes cênicas – dança, 
teatro, circo e performance 
–, iniciativa da Funarte e a 
Aliança Francesa.

Com inscrição via for-
mulário on-line, os propo-
nentes podem ser brasilei-
ros e franceses e poderão 
realizar aperfeiçoamentos 
artísticos e projetos de re-
sidências no Brasil e na 
França. O concurso con-
cederá quatro bolsas de 
apoio financeiro, parcial 
ou integral, no valor de R$ 
26.250,00 para os projetos 
contemplados, que serão 
realizados ao longo de, no 
mínimo, 30 dias no Brasil e 
30 dias na França.

Por meio dessa ação, a 
Funarte fomenta residên-
cias artísticas no Brasil e na 
França com o objetivo de 
promover o intercâmbio e 
as cocriações entre artistas 

brasileiros e francófonos. O 
investimento é de R$ 105 
mil para os pagamentos dos 
projetos contemplados e R$ 
5 mil para as despesas admi-
nistrativas e operacionais.

O Edital ‘Residências Ar-
tísticas’ permite a inscrição 
de profissionais solo das ar-

tes cênicas, com idade a par-
tir dos 18 anos, e também 
coletivos e grupos, com ou 
sem fins lucrativos, nas áreas 
do circo, teatro, dança ou 
performance. Mais detalhes 
podem ser acessados no edi-
tal no site oficial da entidade 
(funarte.gov.br).

Edital para os profissionais 
das artes cênicas é lançado

Foto: Divulgação

Por meio das bolsas, brasileiros e franceses poderão 
realizar aperfeiçoamentos artísticos e projetos de 
residências no Brasil e na França

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial para as 

inscrições do edital



Cultura

Quem reside na cidade 
de João Pessoa está sendo 
convidado para participar de 
um documentário e contar a 
sua experiência de confina-
mento vivida principalmente 
durante a fase mais aguada 
da pandemia da Covid - 19. Os 
interessados em participar do 
filme precisam se inscrever, 
através da internet, ou então 
pelo número de WhatsApp 
(83) 99301-5254, até o dia 28 
de fevereiro. Os personagens 
são estimulados a falarem so-
bre sua percepção do tempo 
no espaço restrito da casa, o 
sentido do amor e do traba-
lho em suas vidas. Essa é a 
primeira fase – a de pesquisa, 
aprovada na segunda etapa 
da Lei Aldir Blanc, através 
do Edital Parrá, da Secretaria 
de Estado da Cultura (Secult
-PB) – do projeto surgido nos 
encontros do Coletivo Autua-
dor, que é da sociedade civil 
e vinculado à Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
que resultará na realização 
do longa-metragem intitula-
do Limites.

“A ideia do projeto sur-
giu em agosto de 2021, no 
contexto dos encontros do 
Coletivo Autuador. Nesses 
encontros, falou-se nos desa-
fios, limites que a pandemia 
coloca. Foi aí que pensei no 
argumento do documentário, 
pois me veio à mente o isola-
mento social que as pessoas 
viveram com particularida-
des e singularidades, mas que 
eram compartilhadas”, disse 
a atriz e socióloga Ludmila 

Patriota, que cursa Doutora-
do em Sociologia pela UFPB, 
e faz parte do Coletivo Au-
tuador, integrando a equipe 
do projeto com Aécio Farias, 
Gabriela Arruda, Natália Sá, 
Bertrand Lira, Janaína Leite e 
Igor Lucena.

Dentro da primeira fase 
do projeto, cujos parceiros 
são o jornal A União e a Rádio 
Tabajara FM, depois de curta 
entrevista prévia, ou a leitura 
de um breve relato escrito 
pelas pessoas interessadas, 
será realizada uma triagem 
de quem será visitado e entre-
vistado, em uma fase poste-
rior à conclusão do projeto. A 
produtora executiva Gabriela 

Arruda, também responsável 
pela produção, informou que 
as pessoas interessadas em se 
inscrever pode usar o WhatsA-
pp para enviar vídeos, áudios 
ou textos com seus relatos vi-
venciados na pandemia, acres-
centando que todas as ativida-
des serão gratuitas.

Na fase dois será realiza-
da no mês de abril uma ofi-
cina de atuação para cinema, 
ministrada por duas atrizes 
e pesquisadoras. O evento vai 
se utilizar dos relatos coleta-
dos na etapa anterior, com o 
intuito de inspirar os exercí-
cios a serem realizados com 
todos os participantes. Um 
dos objetivos dessa atividade, 

que integra a pesquisa de lin-
guagem e estética audiovisual 
do projeto, é desenvolver a 
percepção dos limites e po-
tenciais da expressividade 
artística em uma situação de 
criação na qual a experiência 
representada é partilhada en-
tre as atrizes e os atores e as 
pessoas “representadas”.

Em maio, virá a terceira 
fase do projeto, uma mesa-re-
donda que será realizada com 
profissionais do cinema, da 
atuação e da pesquisa acadê-
mica. Na ocasião, se discuti-
rá as possibilidades abertas 
para a linguagem e estética 
audiovisuais, especificamente 
no campo do documentário, 

pela experiência de confina-
mento resultante da pande-
mia global. Enquanto isso, na-
quele mesmo mês, haverá a 
conclusão da quarta etapa: a 
pesquisa de linguagem e es-
tética audiovisual envolvendo 
o cotejo entre os resultados 
obtidos nas fases anteriores e 
as referências discriminadas 
na próxima etapa. 

Na fase cinco, que ocor-
rerá entre maio e junho, ha-
verá elaboração de projeto 
de realização do documentá-
rio Limites, dirigido por Aé-
cio Farias, que assinará o ro-
teiro com Ludmila Patriota. 
Na ocasião, serão discutidos 
aspectos como estratégias 

de abordagem, sugestão de 
tratamento, cronograma de 
execução e orçamento e o 
projeto vai ser submetido 
a editais locais, nacionais e 
internacionais.

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Produtores do projeto ‘Limites’ convidam pessoenses para serem depoentes no longa-metragem sobre o tema

Documentário trará experiências 
de confinamento na pandemia
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial para 
se inscrever no projeto

Fotos: Evandro Pereira

Diretor Aécio Farias (E) assina o roteiro com a atriz e socióloga Ludmila Patriota (C); Gabriela Arruda (D) é a produtora executiva e também é responsável pela produção do longa-metragem

Festival

‘Janeiro Arretado’ segue na capital paraibana 
com apresentação de espetáculo circense hoje

Arte circense é o mote 
principal de hoje da 11ª 
edição do festival ‘Janeiro 
Arretado’, evento que acon-
tece gratuitamente até o 
próximo sábado (dia 30), 
na cidade de João Pessoa, 
trazendo uma diversidade 
de apresentações de teatro, 
dança, circo e também de 
shows musicais.

O Centro Cultural Te-
nente Lucena, localizado 
no bairro de Mangabeira, 
é o palco para a atração de 
hoje, a partir das 16h: Pica-
deiro Imaginário, espetácu-
lo do grupo de teatro Enge-
nho Imaginário que conta 
a história de uma menina 
travessa, que, ao encontrar 
com o consertador de tra-
vessuras, é levada para um 
mundo encantado do circo. 

Neste mundo, a protagonis-
ta encontra personagens e 
vive situações lúdicas do 
universo da criança.

Já amanhã, o festival 
se muda para o Centro His-
tórico, especificamente no 
Hotel Globo, no Varadouro. 
Às 16h, será encenado A 
Revolta dos Bichos, monta-
gem da Companhia de Artes 
Saltimbancos. Na peça, um 
burro cansado e explorado, 

um cachorro caçador doen-
te e maltratado, uma gata 
rejeitada e abandonada e 
uma galinha cantora desi-
ludida prestes a virar canja, 
entram numa verdadeira 
aventura quando decidem 
não mais ser explorados e 
ir para a cidade grande para 
se tornarem artistas.

Este ano, o festival vol-
ta a acontecer de forma 
presencial e conta com 12 

atrações. O ‘Janeiro Arre-
tado’ é um evento de teatro 
não competitivo que sur-
giu em 2012 e é realizado 
pelo Grupo Teatral Arre-
tado Produções Artísticas. 
Tendo como objetivos valo-
rizar produções artísticas 
e formar e educar plateias, 
contribuindo também para 
maior crescimento e visibi-
lidade das artes no estado 
da Paraíba.

Nesta nova edição, o 
festival tem como palco 
os equipamentos da Pre-
feitura Municipal de João 
Pessoa, tais como praças, 
parques e centros cultu-
rais com programação para 
toda a família. Mais infor-
mações sobre a programa-
ção poderão ser conferidas 
no perfil do Grupo Teatral 
Arretado no Instagram (@
arretadoproducoes).

Da Redação

Hoje, em Mangabeira, haverá apresentação de ‘Picadeiro Imaginário’ (E), espetáculo do Engenho Imaginário; já amanhã, no Centro Histórico, será encenado ‘A Revolta dos Bichos’ (D), montagem da Cia. de Artes Saltimbancos

Foto: Thercles Silva/DivulgaçãoFoto: Bruno Oliveira/Divulgação



Coronel Euller Chaves tranquiliza a população paraibana e diz que situação na tropa permanece sob controle

O comandante da Polícia 
Militar da Paraíba, coronel 
Euller Chaves, descartou, on-
tem, a necessidade e possibi-
lidade da presença da Força 
Nacional de Segurança aqui 
no estado. A medida acontece 
quando um governador, ou 
um ministro, requisita auxí-
lio federal para conter atos 

que atentam contra a lei e a 
ordem e que perigam sair do 
controle das forças de segu-
rança locais. 

“Se não tivéssemos o 
controle da situação, eu se-
ria o primeiro a redigir um 
documento ao governador 
João Azevêdo relatando a 
necessidade de buscarmos 
ajuda externa. Algo desne-
cessário, pois estamos com 
índices de violência dentro da 

realidade aceitável. Eles estão 
iguais, por exemplo, a janeiro 
de 2021. Existe um aumento 
insignificante no tocante aos 
delitos contra o patrimônio, 
mas nada fora do controle”, 
explicou o comandante da PM 
paraibana. 

O coronel pediu união de 
segmentos da sociedade civil 
e que eles descartem e recha-
cem qualquer movimento que 
atente contra a segurança do 

povo paraibano. “É preciso 
que a sociedade organizada, 
homens de responsabilidade 
pública e a imprensa, recha-
cem efetivamente qualquer 
extremismo e radicalismo 
que venha ferir o fundamen-
to do papel da Polícia Militar, 
do Corpo de Bombeiros e das 
instituições militares, que é 
proteger, servir e salvar os ci-
dadãos que são nossos maio-
res comandantes”, completou 

Euller.
Ele também condenou 

aqueles que exploram e tor-
cem para que ações margi-
nais aconteçam e deixem a 
população paraibana tensa 
e apreensiva em relação aos 
atos e movimentos que acon-
tecem e atentam contra o es-
tado democrático de direito. 

“Não podem se deixar 
levar para um calabouço, de 
pessoas que são verdadeiros 

abutres, que festejam a ine-
xistência de uma viatura na 
rua, que quando veem um 
disparo em uma praça públi-
ca, aterrorizam a população 
em redes sociais, e pessoas 
que vibram com o fogo de um 
ônibus achando que aquilo é 
bom para o alcance de seus 
objetivos pessoais, e talvez, 
dentro da concepção da mon-
tagem do palanque”, finalizou 
o comandante. 

Comandante da PM descarta 
pedir ajuda à Força Nacional

Fotos: Divulgação

Pedido de afastamento
A sessão marcada para ocorrer hoje na Câmara Municipal de Lucena, 
com o objetivo de debater o afastamento do prefeito Léo Bandeira 
(Solidariedade), foi adiada para a próxima sexta-feira. Página 14
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O comandante da Polícia Militar da Paraíba, coronel Euller Chaves, disse que os índices de violência no estado não estão acima dos limites aceitáveis e que extremismos não vão ferir os fundamentos da ordem e hierarquia da corporação

Processo da Calvário vai para a Justiça Eleitoral
O desembargador Ri-

cardo Vital de Almeida, re-
lator da Operação Calvário 
no âmbito do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, determi-
nou a remessa dos autos do 
Procedimento Investigató-
rio Criminal nº 0000015-
77.2020.815.0000 à Justi-
ça Eleitoral, para os fins de 
análise de competência. Na 
decisão, o desembargador 
esclarece que não se trata 
de declínio de competência, 
uma vez que ele entende ser 
a Justiça Comum Estadual 
competente para processar 
e julgar o feito

“Portanto, tratando-se 
de apuração de delito co-
mum – organização crimi-
nosa –, sem imputação de 
conduta ilícita eleitoral, nem 
sendo possível adequar os 
comportamentos narra-
dos aos moldes dos tipos 
penais descritos no Códi-
go Eleitoral, reafirmo meu 
entendimento no sentido 
de ser competente a Justiça 
Comum Estadual para o pro-
cessamento e o julgamento 
deste feito”, pontuou o de-
sembargador.

No entanto, Ricardo 
Vital destacou que recen-
tes decisões das Cortes Su-
periores estão adotando o 
entendimento de incumbir 
preferencialmente à Justiça 

Eleitoral aferir sua própria 
competência, de modo a 
examinar a inexistência ou 
existência de supostos cri-
mes eleitorais, bem assim a 
eventual conexão entre eles 
e delitos comuns, ou não. 
“Algumas decisões mais re-
centes emanadas das Cortes 
Superiores, mesmo sem im-
putação expressa de crime 
eleitoral na peça acusatória, 
é preventiva a provocação 
da Justiça Especializada para 
examinar eventuais contex-
tos eleitorais mencionados 
e decidir se os fatos investi-
gados estariam (ou não) su-
jeitos à sua jurisdição, caso 
em que, entendendo pela 
inexistência de suposto cri-
me eleitoral, ou de conexão 
deste com o imputado delito 
comum, poderá devolver à 
Justiça Comum (que tanto 
pode ser a Estadual quanto 
a Federal, conforme o caso) 
todas (ou algumas) as peças 
veiculadoras da “informatio 
delicti”.

A  remessa dos au-
tos para a Justiça Eleitoral 
abrange todos os feitos que 
digam respeito ao Procedi-
mento Investigatório Cri-
minal conduzido pelo de-
sembargador Ricardo Vital, 
inclusive os que tramitam 
em segredo de justiça, os 
quais deverão assim perma-
necer até ulterior decisão da 
Corte especializada quanto à 
sua competência. “Por fim, 
todos os atos processuais 
praticados e as decisões até 
então proferidas deverão 
ser preservados, conforme 
melhor ponderou o minis-
tro Alexandre de Moraes no 
Agravo Regimental na Recla-
mação nº 37751- Tocantins 
(julgado em 15/09/2020, 

Desembargador Ricardo Vital determinou a remessa dos feitos da Operação Calvário para a Justiça Eleitoral; Octávio Paulo Neto, do MP, lamentou a decisão

Fotos: Reprodução
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29-09-2020. Mesmo porque 
existe a possibilidade notó-
ria dos autos retornarem a 
este juízo, total ou parcial-
mente, conforme o enten-
dimento a ser adotado pela 

Justiça Eleitoral em relação à 
sua competência”, ressaltou.

A denúncia oferecida 
pelo Ministério Público es-
tadual no bojo da Operação 
Calvário envolve 35 inves-
tigados, atribuindo a eles a 
participação em organização 

criminosa, nos moldes ins-
culpidos no artigo 2º da Lei 
nº 12.850/13. As investiga-
ções, realizadas e em curso, 
apontam, sugestivamente 
ao menos, o enriquecimen-
to ilícito de autoridades po-
líticas (capitaneadas pelo 

ex-governador da Paraíba, 
Ricardo Vieira Coutinho), 
servidores públicos outros 
e agentes do setor privado 
(empresários, operadores 
financeiros, advogados), às 
custas de dinheiro público 
desviado criminosamente.

A remessa dos autos 
para a Justiça Eleitoral 

abrange todos os 
feitos do Procedimento 
Investigatório Criminal

Gaeco lamenta mudança de esfera de processo 
O promotor coordenador do 

Grupo de Atuação Especial de Re-
pressão ao Crime Organizado da 
Paraíba (Gaeco), Octávio Paulo 
Neto, lamentou o enviou do pro-
cesso da Operação Calvário para 
a Justiça Eleitoral.

“Tais decisões carecem de maior 
lastro jurídico e contam com o tempo 
para por meio da prescrição solver 
condutas ilícitas, aumentando a de-
sigualdade, uma vez que no Brasil 
tem sido raro a responsabilização 
de agentes políticos, aqui mesmo 
na Paraíba qualquer agente polí-
tico que tenha cumprido pena ou 

mesmo condenado nos últimos dez 
anos, de forma definitiva, pela justiça 
estadual. Em suma, o desembarga-
dor, com sua decisão visa evitar uma 

nulidade e consequentemente uma 
eventual prescrição, que tanto tem 
favorecido a classe política”, avaliou. 
O promotor taxou de ação perigosa 
o que aconteceu com a mudança de 
esfera do processo da Calvário. Para 
o Paulo Neto, a cada novo ato do 
processo, terá a análise do Superior 
Tribunal Federal.

 “Uma vez que os efeitos da 
evolução dos entendimentos do Su-
perior Tribunal Federal, tem ocasio-
nado uma inevitável insegurança 
jurídica, pois muitas vezes o aspecto 
semântico prepondera perante a 
própria lei”, explicou o promotor.

 Mesmo porque existe a 
possibilidade notória dos autos 
retornarem a este juízo, total 
ou parcialmente, conforme o 
entendimento a ser adotado 

pela Justiça Eleitoral em 
relação à sua competência 

Pettronio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br



Câmara diz que sessão será ordinária e vereadores decidem aguardar pronunciamento do Ministério Público

Discussão sobre afastamento 
do prefeito de Lucena é adiada

Foto: Reprodução
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A sessão extraordiná-
ria marcada para ocorrer 
hoje na Câmara Municipal 
de Lucena, com o objetivo 
de debater o afastamento do 
prefeito Léo Bandeira (Soli-
dariedade), foi adiada para 
a próxima sexta-feira (22), 
e mudada para uma sessão 
ordinária. A informação é do 
líder do prefeito na Câmara, 
o vereador Arnóbio Menezes 
Franco (Cidadania), um dos 
sete parlamentares que assi-
nou o pedido de afastamento 
do prefeito. 

O motivo do pedido de 
afastamento é o escândalo 
envolvendo a vacinação de 
crianças do município. Em 
dezembro do ano passado e 
janeiro deste ano, pelo me-
nos 49 crianças foram vaci-
nadas com doses para adul-
tos em uma Unidade Básica 
de Saúde (USB). Entre elas, 
36 receberam doses venci-
das. O caso veio à tona no 
último dia 15 de janeiro. 

Segundo Arnóbio Mene-
zes, os vereadores se reuni-

ram ontem com o presidente 
da Câmara, Kennedy Batista 
da Costa, onde foi tomada 
a decisão. “Reunimos hoje 
com o presidente da Câma-
ra, Keninho, onde tomamos 
essa decisão de uma sessão 
ordinária”, comentou em en-
trevista ao jornal A União. 

Além disso, a sessão 
contará com a presença do 
novo secretário de Saúde de 
Lucena e técnicos da área de 
saúde para esclarecer dúvi-
das sobre a vacinação. O ve-
reador comentou ainda que o 
afastamento do prefeito será 
avaliado por cada vereador e 
votado durante a sessão. 

De acordo com  o líder 
do prefeito na Câmara, a si-
tuação do gestor deverá ser 
analisada com cautela, inclu-
sive por ele. “Vou aguardar o 
parecer do Ministério Públi-
co, com relação a culpa direta 
do gestor nessa situação”.

Apesar de ter assinado o 
documento que pede o afas-
tamento de Leo Bandeira, 
Arnóbio Menezes chegou a 
elogiar a postura do prefeito 
diante do escândalo envol-
vendo a vacinação de crian-

ças. “O prefeito tem se posi-
cionado muito bem, dando 
a cara a tapa, atendendo a 
imprensa e dando a assistên-
cia às famílias”, comentou o 
vereador. 

O pedido de afastamento 
do atual prefeito de Lucena 
foi encaminhado para o pre-
sidente da Câmara Municipal 
na última segunda-feira (24) 
por sete dos nove vereado-
res da Casa. Jair das Chagas 
Silva (DEM), Arnóbio Me-
nezes Franco (Cidadania), 
Francisco dos Santos (PSL), 
Severino Amâncio Barbosa 
(PSL), Josefa dos Santos Sil-
va (DEM) e Andreia da Silva 
Costa (Cidadania). 

“Será debatida a comis-
são processante para apura-
ção dos fatos veiculados pela 
imprensa, Ministério Público 
Federal e Secretaria de Saúde 
do Estado da Paraíba, bem 
como o afastamento do Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito”, 
diz o documento. 

A reportagem de A 
União tentou entrar em con-
tato com o prefeito, mas não 
obteve resposta até o fecha-
mento desta edição.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Prefeito Léo Bandeira pode ser afastado por causa do escândalo da vacinação de crianças com doses de adultos na cidade

Digitalização da Justiça será traduzida em números
O Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) vai traduzir em 
números o progresso da digi-
talização no Poder Judiciário 
brasileiro no decorrer do ano 
de 2022. O estudo vai deta-
lhar, profundamente, todas as 
fases dessa tecnologia, desde 
o andamento das ações judi-
ciais até o atendimento à po-
pulação. O levantamento foi 
aprovado pelos presidentes 
dos tribunais em dezembro 
do ano passado, durante o 15º 
Encontro Nacional do Poder 
Judiciário.

A partir das informações 
prestadas pelos tribunais bra-
sileiros, o CNJ vai mapear o 
estágio de desenvolvimento 
das soluções digitais que es-
tão sendo implantadas dentro 
do Programa Justiça 4.0.

De acordo com o juiz au-
xiliar da Presidência do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
Euler Jansen, a transformação 
digital melhora a qualidade 
do trabalho para todos. “Antes 

que alguém pense que isto é 
um estímulo da máquina ao 
invés do humano, é bom lem-
brar que processos digitais 
geram qualidade de vida para 
servidores e magistrados e 
comodidade para partes e ad-
vogados”, comentou. 

O magistrado ressaltou 
ainda que o TJPB é uma Corte 
avançada neste aspecto. “Es-
tamos colaborando bem com 
isso, em âmbito nacional, 
pois aderimos à Plataforma 
Digital do Poder Judiciário 
(PDPJ) e ao Núcleo de Jus-
tiça 4.0. Ouso dizer que nos 
encontramos com 90% da 
Meta 10/2022, que é ligada 
à adesão dos tribunais a todo 
esse plano de ação do Conse-
lho”, afirmou o juiz.

O estudo da Meta de 
Transformação Digital tam-
bém vai apurar a adesão dos 
tribunais ao Juízo 100% Di-
gital e ao Balcão Virtual, pelo 
índice percentual de implan-
tação das duas inovações em 

Pleno do Tribunal realiza primeira sessão hoje
O colegiado vai julgar 26 pro-

cessos inseridos na pauta de jul-
gamento. A sessão será conduzida 
pelo presidente do Poder Judiciário 
estadual, desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevides, e 
os interessados poderão assistir 
a transmissão ao vivo através do 
canal do TJPB no YouTube.

Entre os feitos pautados, desta-
que para a Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) nº 0803337-
77.2017.8.15.0000 que tem como 
requerente o Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) e requerido o 
Governo do Estado. A ADI tem a 

relatoria da desembargadora Fá-
tima Bezerra Cavalcanti.

Ainda conforme a pauta de 
julgamento, o desembargador Ar-
nóbio Alves Teodósio é o relator 
de dois Procedimentos Investiga-
tórios Criminais nºs 0807261-
57.2021.8.15.0000 e 0805563-
16.2021.8.15.0000 interpostos 
pelo órgão ministerial contra os 
prefeitos municipais Tiago Roberto 
Lisboa, de Capim, e Alecsandro 
Bezerra dos Santos, de Camalaú, 
respectivamente.

O MPPB também é o autor 
de outros dos dois Procedimen-

tos Investigatórios Criminais nºs 
0000523-57.2019.815.0000 e 
0000585-97.2019.815.0000 con-
tra Cristiano Ferreira Monteiro, 
prefeito de Caaporã, e Lúcio Flávio 
Araújo Costa, prefeito de Itabaia-
na, respectivamente. Nestas ações, 
o relator dos feitos é o juiz convo-
cado Eslú Eloy Filho.

Mais informações sobre os 
processos, como nome das partes 
e dos advogados e pedidos de pre-
ferência, poderão ser visualizadas 
na página do Tribunal na internet 
(www.tjpb.jus.br), no link ‘Pautas 
de Julgamentos’.

relação ao total de varas de 
um tribunal. Além de indi-
cadores percentuais, a Meta 
será calculada em núme-
ros absolutos. Os tribunais 
deverão informar quantos 

Núcleos de Justiça 4.0 insta-
laram em suas unidades ao 
longo do ano.

O Juízo 100% Digital é 
uma forma totalmente vir-
tual de andamento do pro-

cesso, com todos os atos 
processuais, como audiên-
cias e sessões de julgamento, 
realizadas pela internet. Já 
o Balcão Virtual é uma nova 
forma de acesso remoto às 

secretarias das Varas em todo 
o país, onde a pessoa é aten-
dida por videoconferência. As 
duas inovações dispensam o 
deslocamento até a sede física 
da Justiça.

Prefeitura de Santa Terezinha 
assina TAC sobre concurso

CMJP faz homenagem aos 
85 anos da Rádio Tabajara

O Ministério Público da 
Paraíba celebrou, ontem, um 
termo de ajustamento de con-
duta com a Prefeitura de San-
ta Terezinha para a realização 
de concurso público. De acor-
do com o TAC, a contratação 
da empresa que realizará o 
certame deve ser feita até o 
dia 30 de abril e o edital para 
o provimento dos cargos, com 
o número de vagas, deverá ser 
lançado até o final de junho.

O acordo foi proposto 
pelo promotor de Justiça de 
Patos, Carlos Davi Lopes Cor-
reia Lima, que tem atribuição 
na área de defesa do patrimô-
nio público nos municípios 
daquela região, com base no 
Procedimento Administrati-
vo 001.2021.060543. O do-

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), através 
do vereador Zezinho Bota-
fogo (Cidadania), lembrou e 
fez questão de parabenizar, 
em nome da Casa Napoleão 
Laureano, e homenagear a 
Rádio Tabajara, emissora da 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), que on-
tem completou 85 anos de 
fundação. 

 “Pelos serviços presta-
dos à população pessoense 
e paraibana, a Tabajara foi 
reconhecida, em novembro 
de 2021, como Patrimônio 
Cultural de Natureza Ima-
terial da Capital através da 
Lei nº 14.298, de nossa auto-
ria e aprovada pela Câmara 
Municipal. A emissora é um 

orgulho nosso”, ressaltou o 
vereador. 

O parlamentar ainda fez 
questão de elogiar, parabeni-
zar e prestar sua homenagem 
à emissora mais antiga do 
Estado. “A Câmara aprovou 
nosso projeto tendo em vista 
tudo que a Tabajara repre-
senta, com excelentes profis-
sionais. A administração vem 
sendo muito bem feita e está 
melhorando cada vez mais”, 
ressaltou Zezinho.

A programação do ani-
versário da Tabajara foi ini-
ciada com um painel sobre 
“O futuro do rádio e o papel 
das emissoras públicas”, que 
foi realizado na própria sede 
da emissora. Às 16h, foi apre-
sentado o “Museu do Rádio 

da PB” com acervo de arqui-
vos e equipamentos antigos. 

As comemorações se-
guirão hoje, com homena-
gens no auditório da rádio 
às 16h, e amanhã, às 17h, na 
Academia Paraibana de Le-
tras (APL), durante o “Pôr do 
Sol Literário”.

“Torço e colaboro para 
que a Rádio Tabajara conti-
nue sendo este exponencial 
da radiofonia paraibana. Uma 
emissora que já foi palco de 
grandes nomes do jornalis-
mo, radialismo e da música 
paraibana e brasileira. Ela é 
um patrimônio do povo de 
João Pessoa e da Paraíba. Sou 
ouvinte número um da emis-
sora. Escuto a Tabajara há dé-
cadas”, disse o parlamentar.

1 - O prefeito se obriga a contratar empresa especializada para a 
realização de concurso público na cidade de Santa Terezinha até o 
dia 30/04/2022;
2 - O Edital para provimento de cargos efetivos deverá ser lançado 
até o dia 30/06/2022;
3 - As vagas serão oferecidas conforme as necessidades da 
administração pública municipal e as nomeações serão feitas 
durante a validade do certame;
4 - Todos os atos do concurso público deverão ser divulgados por 
meio de aba específica no site do Município, além de outros meios 
que garantam ampla publicidade ao certame;
5 - O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas, nos 
prazos estabelecidos, ensejará multa fixa de R$ 10 mil, sem prejuízo 
das demais medidas judiciais cabíveis.

CoMPRoMiSSoS ASSuMiDoS

cumento foi assinado pelo 
prefeito José de Arimateia 
Nunes Camboim, e pelo as-
sessor jurídico Vilson Lacerda 
Brasileiro.

Entre as considerações 
feitas para a celebração do 

TAC foi registrado que “o con-
curso público é o meio mais 
democrático, justo e eficiente 
para admissão de pessoal pela 
administração pública, cons-
tando como regra na Consti-
tuição Federal de 1988”.



Relatório divulgado pela Transparência Internacional revela que o país desceu duas posições entre 180 nações pesquisadas

Em relatório divulga-
do ontem, a Transparência 
Internacional aponta que o 
Brasil caiu duas posições no 
Índice de Percepção da Cor-
rupção, ocupando a 96ª co-
locação entre os 180 países 
avaliados no principal indi-
cador de corrupção no mun-
do. A pontuação alcançada 
(38) é a mesma que a obtida 
no ano anterior, próxima à 
de países como Argentina, 
Indonésia, Lesoto, Sérvia e 
Turquia. A nota representa 
o terceiro pior resultado nos 
últimos 10 anos.

No IPC 2021, a Dina-
marca, a Finlândia e a Nova 
Zelândia receberam as me-
lhores notas, figurando no 
topo do índice. Quanto maior 
a nota, maior é a percepção 
de integridade do país. Já 
as piores pontuações foram 
atribuídas a Venezuela (14), 
Somália e Síria (13) e Sudão 
do Sul (11).

Junto do IPC 2021, a 
organização publicou o re-
latório Retrospectiva Brasil 
2021, que analisa aconteci-
mentos que impactaram o 
sistema anticorrupção bra-
sileiro no ano passado. Se-
gundo a Transparência In-
ternacional ‘retrocessos no 
arcabouço legal e institucio-
nal anticorrupção’ tornaram 
‘ainda mais preocupante’ a 
situação do país.

Nesse contexto, orga-
nização destacou as ‘inves-
tidas antidemocráticas’ do 
presidente Jair Bolsonaro e 
apontou ‘graves interferên-
cias’ em instituições como 
a Polícia Federal e a Procu-
radoria-Geral da República. 
Além disso, foi ressaltada 
a ‘gravidade’ do orçamento 
secreto, esquema de compra 
de apoio político do governo 
Jair Bolsonaro, revelado pelo 
Estadão.

A entidade também aler-
tou que, apesar de a CPI da 
Covid ter documentado ‘ex-

tensamente’ indícios de cor-
rupção ligados à pandemia, 
há ‘grande risco’ de que não 
haja a devida responsabiliza-
ção pelos mesmos, em razão 
da ‘impunidade sistêmica de 
réus de colarinho branco no 
Brasil, agravada pelo pro-
cesso de captura do Estado 
pelo atual governo’. O docu-
mento citou ainda a anulação 
de sentenças no Judiciário, 
‘provocando insegurança ju-
rídica e percepção de impu-
nidade em casos de grande 
corrupção com graves con-
sequências sobre os direitos 
humanos’.

“O Brasil está passando 
por uma rápida deteriora-
ção do ambiente democrá-
tico e desmanche sem pre-
cedentes de sua capacidade 
de enfrentamento da cor-
rupção. São marcos legais 
e institucionais que o país 
levou décadas para cons-
truir. Isso traz consequên-
cias ainda mais graves por 
ocorrer em meio à pande-
mia da Covid-19, quando a 
transparência e o controle 
dos recursos públicos de-
veriam ser priorizados para 
garantir seu bom uso frente 
à tragédia humanitária”, des-
taca Bruno Brandão, diretor 
executivo da Transparência 
Internacional Brasil.

Metodologia
Os 38 pontos alcança-

dos pelo Brasil no IPC 2021 
colocam o país abaixo da 
média global, de 43 pon-
tos, da média dos BRICS (39 
pontos) e da média regio-
nal para a América Latina e 
o Caribe (41 pontos) - sem 
mencionar a média dos paí-
ses do G20 (54 pontos) e da 
OCDE (66 pontos).

Elaborado desde 1995, 
o IPC é composto por 13 
pesquisas e avaliações de 
especialistas, produzidas 
por instituições reconheci-
das internacionalmente. No 
caso do Brasil, o resultado 
teve como fonte oito destas 
pesquisas.

Pepita Ortega
Agência Estado

Brasil cai para 96o lugar em
ranking de corrupção global

Edição: Carlos Vieira   Editoração: Joaquim Ideão

Brasil
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2022     |     A UNIÃO       15

Olavo de Carvalho estava internado em um hospital na região de Richmond, na Virgínia, EUA, e morreu aos 74 anos; causa da morte não foi divulgada

Foto: Agência Brasil

Guru do bolsonarismo 

Bolsonaro decreta luto oficial pela
morte do escritor Olavo de Carvalho

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) decretou luto 
oficial de um dia pela mor-
te do escritor Olavo de Car-
valho, considerado o guru 
do bolsonarismo. O decre-
to consta em edição extra 
do Diário Oficial da União 
publicada nessa terça.

Até hoje, Bolsonaro ti-
nha decretado apenas um 
luto oficial, em referência 
à morte do ex-vice-presi-
dente da República, Marco 
Maciel, ocorrida em 12 de 
junho de 2021, por um pe-
ríodo de três dias. Outras 
mortes recentes, como de 
Elza Soares, considerada a 
cantora do milênio, não fo-

ram declaradas como luto 
oficial.

Bolsonaro já havia ma-
nifestado seu pesar duran-
te a madrugada pela morte 
de Olavo de Carvalho, ocor-
rida na noite dessa segun-
da-feira (24). Além disso, 
o Governo Federal emitiu 
nota em que chamou o es-
critor de “intransigente de-
fensor da liberdade”.

O guru do bolsona-
rismo morreu na noite de 
segunda-feira (24) aos 74 
anos. Ele estava internado 
em um hospital na região 
de Richmond, na Virgínia, 
nos Estados Unidos e não 
teve a causa da morte divul-
gada. No dia 15 de janeiro, a 
equipe do escritor - crítico 
das vacinas contra o novo 

coronavírus - anunciou um 
diagnóstico de Covid-19.

No ano passado, Car-
valho teve diversos pro-
blemas de saúde, que o 
levaram a uma série de in-
ternações em São Paulo e 
nos Estados Unidos, onde 
morava.

O escritor deixa a es-
posa, Roxane, oito filhos e 
18 netos. “A família agra-
dece a todos os amigos as 
mensagens de solidarie-
dade e pede orações pela 
alma do professor”, diz a 
publicação.

Repercussão
O vice-presidente da 

República, Hamilton Mou-
rão, também foi às redes 
sociais nesta terça-feira 

lamentar a morte de Olavo 
de Carvalho, guru do bol-
sonarismo. Mais distante 
do núcleo ideológico que 
cerca o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, o 
general citou “diferença 
de opinião” com o escritor 
falecido na segunda-feira 
(24) à noite.

“Independentemente 
da diferença de opinião, o 
desaparecimento do Pro-
fessor Olavo de Carvalho 
deixa uma lacuna no pen-
samento brasileiro”, pu-
blicou Mourão no Twitter. 
“Defensor intransigente da 
liberdade e livre iniciativa, 
fundamentos da democra-
cia, ele sustentou valores 
conservadores caros à nos-
sa sociedade”, acrescentou.

Após vetar R$ 3,2 bi-
lhões do Orçamento de 2022, 
o presidente Jair Bolsonaro 
terá de lidar com uma reação 
no Congresso em função das 
despesas que deixou de fora. 
Parte de verbas cortados ha-
via sido indicada por comis-
sões da Câmara e do Senado, 
mas cinco delas foram pou-
padas do veto presidencial.

As escolhas foram atri-
buídas ao ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, novo 
“chanceler” do Orçamento. 
Nos bastidores, a avalia-
ção é que, quem se juntou a 
ele, se salvou. Aí estão, por 
exemplo, R$ 52,9 milhões 
em emendas articuladas por 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado. Al-
columbre se reaproximou de 

Bolsonaro nos últimos meses 
após ter travado a indicação 
de André Mendonça para o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), no ano passado.

A situação causou rea-
ção de parlamentares e 
questionamentos ao Palácio 
do Planalto. Padrinhos das 
emendas cortadas pressio-
nam pela derrubada dos ve-
tos logo após o retorno dos 
trabalhos legislativos, em 
fevereiro. O corte nas verbas 
do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), de quase 
R$ 1 bilhão, deve ser usado 
como pano de fundo para os 
parlamentares derrubarem 
os vetos às emendas.

Uma das verbas sancio-
nadas foi a da Comissão de 
Finanças e Tributação da Câ-
mara, que destinou R$ 42,97 
milhões para a Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV). De acordo 
com o presidente da comis-

são, deputado Júlio Cesar 
(PSD-PI), a emenda atendeu 
a um pedido do ex-ministro 
Francisco Dornelles, vice
-presidente da instituição e 
presidente de honra do Pro-
gressistas, partido controla-
do por Ciro Nogueira.

Além do tratamento 
diferenciado entre as comis-
sões, a blindagem ao chama-
do orçamento secreto refor-
çou as críticas. Essas verbas, 
com menos transparência e 
declaradas irregulares pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), ficam à disposição de 
aliados que votam com o go-
verno e contemplam diver-
sos interesses, como a com-
pra de tratores. As emendas 
de comissão, por outro lado, 
são aprovadas coletivamen-
te pelos colegiados e só po-
dem destinar recursos para 
obras e serviços de abran-
gência nacional. 

Presidente poupa emendas 
de Ciro e o Congresso reage
Daniel Weterman
Agência Estado

Petição contra supersalários no 
país soma 300 mil assinaturas

As cifras milionárias pagas 
mensalmente à elite do funcio-
nalismo público no país gerou 
reação em pelo menos 300 mil 
brasileiros signatários de uma 
abaixo-assinado idealizado 
pelo Centro de Liderança Públi-
ca (CLP) e o Movimento Unidos 
Pelo Brasil.

A petição online está aber-
ta desde o segundo semestre de 
2020, mas alcançou a marca de 
300 mil assinaturas depois que 
o Estadão revelou as medidas 
adotadas pelo procurador-ge-
ral da República, Augusto Aras, 
que autorizaram o pagamento 
de até R$ 471 mil em penduri-
calhos aos membros do Minis-
tério Público Federal (MPF) no 
final do ano passado. O pacote 
de bondades do PGR custou R$ 
79 milhões aos cofres da insti-
tuição, que chegou a pagar R$ 
401 mil líquidos a um único 
procurador, o ex-presidente da 
Associação Nacional dos Procu-

radores da República (ANPR) 
José Robalinho Cavalcanti.

As organizações suprapar-
tidárias querem pressionar o 
Congresso pela aprovação do 
Projeto de Lei 449/2016, que 
proíbe gratificações acima do 
teto constitucional, os chama-
dos “penduricalhos”.

O abaixo-assinado virtual 
conta com assinaturas de par-
lamentares como os senadores 
Antônio Anastasia (PSD-MG) e 
Álvaro Dias (Podemos-PR), os 
deputados federais Felipe Ri-
goni (PSB-ES), Tiago Mitraud 
(Novo-MG), Rubens Bueno (Ci-
dadania-PR) e Tabata Amaral 
(PSB-SP) e a deputada estadual 
Janaina Paschoal (PSL).

“As mais de 300 mil assina-
turas são mais do que uma res-
posta da sociedade contra es-
ses privilégios de uma pequena 
parcela do serviço público: São 
um pedido de socorro! O Sena-
do precisa agir urgentemente e 
cortar esses penduricalhos da 
elite do funcionalismo. Não é 
possível que, enquanto o país 

sofre com mais de 13 milhões 
de brasileiros desempregados, 
o Congresso seguirá fingindo 
que esse problema não existe”, 
afirma o gerente do CLP, José 
Henrique Nascimento.

O PL dos supersalários 
está travado há cinco meses 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado, sem 
sequer ter um relator definido, 
graças ao seu presidente Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). Sig-
natário do abaixo-assinado, o 
deputado Rubens Bueno (Cida-
dania-PR), que relata o projeto 
na Câmara, disse à reportagem 
que tem cobrado o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco e 
o senador Davi Alcolumbre a 
pautarem o texto.

Em 2016, o projeto foi 
aprovado por unanimida-
de no Senado. Após mais de 
quatro anos de tramitação na 
Câmara, recebeu o aval dos 
deputados em julho de 2021. 
Como houve mudanças no 
texto, é necessária uma nova 
análise dos senadores. 

Weslley Galzo
Agência Estado

Eduardo Gayer
Agência Estado



Pesquisa mostra que “resposta imunológica revela anticorpos mais eficazes do que imunidade gerada apenas pela vacinação”

Pessoas com infecção 
pelo novo coronavírus SAR-
S-CoV-2 e que estão vacina-
das adquirem “superimu-
nidade”, muito superior à 
proteção imunológica de 
quem apenas recebeu a va-
cina, mostra estudo divul-
gado ontem.

“Resposta imunoló-
gica medida no soro san-
guíneo revelou anticorpos 
mais abundantes e eficazes 
do que imunidade gerada 
apenas pela vacinação”, in-
dicam conclusões de pes-
quisa da Oregon Health & 
Science University (OHSU), 
dos Estados Unidos, publi-
cadas na revista Science 
Immunology.

O estudo foi feito antes 
do surgimento da variante 
Ômicron do SARS-CoV-2, 
mas pesquisadores espe-
ram que respostas imunes 
híbridas sejam semelhan-
tes à nova variante consi-
derada altamente trans-
missível.

“Não faz diferença se 
uma pessoa é infectada e 
depois vacinada ou se é 
vacinada e depois infecta-
da. Nos dois casos, obterá 
resposta imunológica mui-

to robusta, incrivelmente 
alta”, assegurou Fikadu Ta-
fesse, coautor do estudo e 
professor de microbiologia 
molecular e imunologia da 
OHSU, citado em comunica-
do da instituição.

A pesquisa envolveu 
104 pessoas vacinadas con-
tra a Covid-19 e divididas 
em três grupos: 42 vacina-
dos sem infecção, 31 vaci-
nados após infecção e 31 
infectados depois da vaci-
nação.

Com os participantes 
do estudo controlados por 
idade, sexo e tempo de vaci-
nação e infecção, os pesqui-
sadores recolheram amos-
tras de sangue de cada um, 
que foram expostas a três 
variantes do vírus SARS-
CoV-2 vivo em ambiente de 
laboratório.

Os especialistas da 
OHSU concluíram que os 
dois grupos com “imunida-
de híbrida” - infectados e 
vacinados - geraram maio-
res níveis de imunidade em 
comparação com o grupo 
vacinado sem infecção.

“A expectativa, nes-
te momento, é que muitas 
pessoas vacinadas acabem 
infectadas e, portanto, com 
uma forma de imunidade 

Agência Brasil

Pessoas infectadas e vacinadas 
adquirem “superimunidade”
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híbrida”, afirmou Bill Mes-
ser professor de imunolo-
gia e doenças infecciosas da 
OHSU, também citado no co-
municado.

Para Marcel Curlin, pro-
fessor de infecciologia na 
instituição norte-america-
na, a imunidade conferida 
pela infecção natural “é va-

riável de pessoa para pes-
soa, mas, quando combina-
da com a vacinação, quase 
sempre fornece respostas 
muito fortes”.

“Os resultados indicam 
o momento em que o SARS-
CoV-2 poderá se tornar in-
fecção endêmica leve, como 
doença sazonal do trato res-

piratório, em vez de pande-
mia”, disse Curlin.

A Covid-19 provocou 5,59 
milhões de mortes em todo o 
mundo desde o início da pan-
demia. 

A doença respiratória é 
provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, detectado no fim 
de 2019 em Wuhan, cidade do 

centro da China. A nova varian-
te Ômicron, classificada como 
preocupante e muito contagio-
sa pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), foi registrada 
na África Austral e, desde que 
as autoridades sanitárias sul
-africanas deram o alerta em 
novembro, tornou-se domi-
nante em vários países.

A pesquisa envolveu 104 pessoas em três grupos: 42 vacinados sem infecção, 31 vacinados após infecção e 31 infectados depois da vacinação

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Na residência de Boris Johnson

Polícia britânica investiga 
violações de lockdown 

A polícia britânica 
vai investigar supostas 
violações de medidas de 
lockdown na residência 
oficial do primeiro-mi-
nistro, Boris Johnson, em 
Downing Street, após re-
ceber evidências de apu-
ração interna do governo 
sobre série de reuniões.

Johnson, que em 
2019 conquistou a maio-
ria mais expressiva do 
Partido Conservador em 
mais de 30 anos, luta por 

sobrevivência política 
após vazamentos que re-
velaram que sua equipe 
promoveu festas durante 
o período de regras mais 
duras já impostas no Rei-
no Unido em tempos de 
paz.

Novas acusações sur-
giram na noite da última 
segunda-feira, de que 
ele quebrou regras de 
lockdown impostas para 
combater a Covid-19, ao 
comparecer a festa sur-
presa de aniversário em 
Downing Street, quando 

reuniões sociais em am-
bientes internos eram 
proibidas. O último epi-
sódio se soma a longa lis-
ta de violações, incluindo 
festa para a qual os con-
vidados foram instruídos 
a “levar suas próprias 
bebidas”, à qual Johnson 
compareceu e disse pen-
sar que fosse evento de 
trabalho.

A informação foi 
dada pela comissária da 
Polícia Metropolitana de 
Londres, Cressida Dick, 
ontem.

Agência Brasil 

Bachelet pede libertação de 
presidente de Burkina Faso

A alta-comissária das Na-
ções Unidas para os Direitos 
Humanos, Michelle Bachelet, 
pediu ontem a “libertação ime-
diata” do presidente do Burki-
na Faso, Roch Marc Christian 
Kaboré, deposto por golpe mi-
litar no fim de semana.

“Pedimos aos militares 
que libertem imediatamente o 
presidente e outros funcioná-
rios que tenham sido detidos”, 
disse Ravina Shamdasani, por-
ta-voz do gabinete de Bachelet, 
em entrevista em Genebra.

Michelle Bachelet lamenta 
a tomada do poder pelos mili-
tares e “apela ao rápido regres-
so à ordem constitucional”.

A alta-comissária visitou 
Burkina Faso em novembro 
de 2021, quando saudou a 
realização pacífica de eleições 

legislativas e presidenciais no 
ano anterior. “Tendo em conta 
imensas ameaças à segurança 
e os desafios humanitários que 
o país enfrenta, é mais impor-
tante que nunca assegurar que 
a lei, a ordem constitucional e 
as obrigações do país, ao abrigo 
do direito humanitário, sejam 
plenamente respeitadas”, des-
tacou Shamdasani, acrescen-
tando que o Alto-Comissariado 
continuará a acompanhar a si-
tuação no país.

O presidente francês, 
Emmanuel Macron, condenou 
o golpe em Burkina Faso, infor-
mando ter estado em contato 
com “líderes da região” sobre 
a tomada do poder pelos mili-
tares.

“Tive as primeiras dis-
cussões com líderes da região, 
e terei mais nos próximos 
dias”, disse Macron durante 

viagem à região do Limou-
sin. “Muito claramente, como 
sempre, estamos ao lado da 
organização regional Cedeao 
[Comunidade Econômica dos 
Estados da África Ocidental] 
na condenação deste golpe 
militar”, afirmou o chefe de 
Estado francês.

Em entrevista na pequena 
cidade de Saint-Léonard-de-
Noblat (Haute-Vienne), Macron 
lembrou que Kaboré foi eleito 
democraticamente pelo povo 
em duas ocasiões. “Foi-me dito 
que sua integridade física não 
está ameaçada”, disse.

Segundo o presidente 
francês, o golpe de Estado “faz 
parte de uma sucessão de gol-
pes militares extremamente 
preocupantes, no momento em 
que a região [do Sahel] deve ter 
como prioridade a luta contra o 
terrorismo islâmico”.

Agência Brasil/RTP



Retomada das aulas presenciais faz crescer despesa das famílias paraibanas; livros didáticos são o principal gasto

O mês de janeiro é um pe-
ríodo que, para o cidadão, as 
preocupações são muitas. Além 
dos tributos e encargos pagos 
no início do ano, aqueles que 
têm filhos também precisam 
reservar uma parcela do salário 
para a compra de materiais es-
colares. E, como este ano gran-
de parte das escolas oferecerá 
ensino presencial, as listas de 
materiais voltam a contar com 
a presença de livros didáticos, 
uma mudança que, embora pre-
vista, pesou no bolso dos pais.

A expectativa do mercado 
é que um dos setores mais im-
pactados pela pandemia de Co-
vid-19 volte a crescer em 2022. 
Segundo a plataforma de dados 
Gente, a projeção que anima co-
merciantes é de que o setor de 

materiais escolares apresente 
crescimento de 7,6% em todo 
o país durante a temporada de 
volta às aulas.  O problema, no 
entanto, é que a expectativa de 
melhora nas vendas está atrela-
da a uma alta nos preços e isso 
tem preocupado o paraibano 
que, sem alternativas, teve que 
voltar às livrarias e papelarias 
durante as últimas semanas. 

Assim que recebeu a lista 
de materiais escolares de seus 
dois filhos, de 10 e 11 anos, An-
dryelle Araújo começou a fazer 
orçamentos nas papelarias de 
João Pessoa. Entretanto, ao se 
deparar com o valor dos itens 

listados pela escola das crianças, 
a fotógrafa resolveu aguardar 
até o fim do mês para ver se ha-
verá baixa nos preços de alguns 
materiais mesmo sabendo que 
as aulas começam na próxima 
semana. “Tudo dobrou de preço. 
Caderno, resma de folhas e os 
livros então…”, Andryelle recla-
ma da alta que atingiu, princi-
palmente, os livros didáticos e 
enfatiza que, para ela, os gastos 
vêm em dobro, já que tem dois 
filhos com idades semelhantes. 

De acordo com a base de 
dados Gente, 95% dos pais com 
filhos em idade escolar acredi-
tam que a educação é priorida-
de. Enquadrada neste grupo, 
Bianca Chaves concorda com 
Andryelle e notou, no bolso, que 
este ano, houve aumento no 
valor dos itens da lista. Bianca 
também segurou o máximo que 
pôde para comprar o material de 
sua filha. “Comprei tudo no últi-
mo final de semana. Deixei para 
comprar o material em cima da 
hora do retorno e encontrei pou-
quíssimas opções. Também não 
consegui achar tudo no mesmo 
lugar”, lamenta.

Segundo Bianca, mesmo 
a lista tendo sido reduzida pela 
escola em 2022, todo o mate-
rial custou uma média de R$ 1 
mil e este valor só foi possível, 
porque a mãe planejou  antes de 
finalizar as compras. “Houve um 
aumento de R$ 200 no valor dos 
livros”, acrescenta. 

E, embora os pais reclamem 
do preço dos livros escolares, os 
dados demonstram que este foi o 
material com menor alta na car-
ga tributária. Enquanto alguns 
itens sofreram altas superiores 
a 40%, os livros foram os que 
menos sofreram com os tributos, 
tendo alta de 15,5%. Encabeçan-
do a lista estão as canetas, cuja 
variação em comparação com 
o ano passado foi de 50%, em 
seguida estão as réguas (44,7%) 
e os apontadores e agendas esco-
lares, com alta de 43%.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Mundo e Marketing Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

O Sebrae divulgou que, no primeiro se-
mestre de 2021, houve um aumento recorde 
de abertura de micro e pequenas empresas 
no país, o número mais alto registrado desde 
2015. Nos seis primeiros meses foram cerca 
de 2,1 milhões de novos negócios, um cres-
cimento de 35% em comparação ao mesmo 
período em 2020. 

Para quem está pensando em investir na 
sua independência financeira, é importante es-
tar atento as tendências de negócios para 2022. 
O que vai estar em alta no próximo ano?Confira 
abaixo cinco nichos de mercado que podem ser 
excelentes alternativas para quem quer em-
preender este ano com o menor risco possível e 
boas chances de prosperar.

Infoprodutos - Apostilas, cursos online, 
videoaulas, e-books, livros, músicas, pinturas, 
desenhos, aplicativos, audiobooks, infográficos, 
entre outros, são cada vez mais procurados pelo 
público interessado. As pessoas estão buscando 
mais conhecimento. Se você é realmente bom 
em alguma área do conhecimento este é o nicho 

perfeito para empreender sem sustos, já que 
os custos fixos no mercado digital são infinita-
mente menores do que no uso de um escritório 
físico, por exemplo. Você pode terceirizar quase 
toda a produção do material, focado em vendas 
e no conteúdo. 

Alimentos - É a última coisa que as pes-
soas cortam em momentos de crise. Afinal 
de contas, todos precisam comer e cada vez 
mais as pessoas não têm tempo ou disposição 
para cozinhar. Trabalhar com alimentação é 
uma tendência sempre em alta.Trabalhar com 
comida exige higiene, capricho e muito carinho 
na manipulação da matéria prima. Uma dica 
bastante importante é olhar com carinho para 
os nichos de confeitaria, vegetarianismo/vega-
nismo e congelados. São tendências com viés de 
alta e possibilidade de lucros maiores. Fornecer 
para o comércio local - bares, restaurantes e 
lanchonetes do entorno - e pequenos mercados 
também pode ser uma excelente opção.

Aqui cabe uma dica extra: Utilize as redes 
sociais, site, como também os aplicativos de 

delivery para chegar até o seu público.  Priorize 
sempre um bom atendimento e a qualidade 
daquilo que está sendo comercializado, levan-
do em consideração os insumos e a higiene na 
produção.

Produtos artesanais - Depois de um longo 
período onde o que era industrializado era visto 
como mais valorizado, atualmente o produto 
artesanal passa a ser mais desejado. Reflexo de 
tempos onde personalização, exclusividade e 
busca por compras mais sustentáveis estão na 
ordem do dia. Artes plásticas, costura, custo-
mização de roupas e acessórios, confecção de 
brinquedos, enfeites, material promocional 
como convites e cartazes, bijuterias, ourivesaria, 
produtos de higiene pessoal e cosméticos… As 
possibilidades são infinitas e com investimento 
inicial acessível, na maioria das vezes. 

Pet - De acordo com a Associação Brasi-
leira da Indústria de Produtos para Animais de 
Estimação (Abinpet), o Brasil possui a segunda 
maior população de cães, gatos e aves canoras e 
ornamentais do mundo, além de ser o terceiro 

Quer empreender em 2022? Confira algumas 
ideias de negócios para este ano

em população total de pets. Isso impulsiona a 
demanda por itens de cuidados com os animais, 
como alimentação, vestuário, brinquedos, 
comedouros, bebedouros, caminhas e outras 
tantas opções que compõem uma gama cada 
vez maior. Produtos personalizados e exclusivos 
tendem a ganhar a atenção do público. 

Estética – Em relação a beleza o Brasil está 
constantemente entre os três países que mais 
gastam dinheiro com tratamentos estéticos, se-
jam eles caseiros, feitos com a aquisição de cre-
mes, loções e tinturas, ou os tratamentos com 
profissionais especializados que se utilizam 
das mais variadas técnicas para que os clientes 
se sintam belos como nunca. Em 2022 o setor 
segue muito em alta, inclusive com a presença 
cada vez mais expressiva do público masculino 
nessa faixa de mercado. 

Os homens estão cada vez mais vaidosos e 
buscando por serviços de cabelo, barba e pele. 
Esse, inclusive, pode ser um nicho a ser explora-
do, uma vez que a concorrência ainda é infinita-
mente menor do que a do público feminino. O 
setor infantil também é outro modelo de mer-
cado rentável. Cresce cada vez mais salões de 
beleza para crianças. Esse tipo de mercado não 
se limita apenas a um espaço físico. O profissio-
nal especializado poderá atender em domicílio.

Sucesso!

Material escolar mais caro 
impacta orçamento dos pais

Foto: Marcos Russo
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-1,24%
R$ 5,435

1,40%
R$ 6,143

-0,96%
R$ 7,344

2,10%
R$ 34,13 bi

Hoje

BNB explica em live como aceleradoras 
podem acessar R$ 6 milhões do Fundeci 

As aceleradoras inte-
ressadas em concorrer aos 
R$ 6 milhões previstos no 
edital do Fundo de Desen-
volvimento Econômico, 
Científico, Tecnológico e de 
Inovação (Fundeci) podem 
tirar dúvidas durante a live 
que ocorre hoje, às 10h, na 
página oficial do Banco do 
Nordeste no YouTube. A 
transmissão é aberta para 
todos os públicos.

O edital 02/2021 foi 
lançado no dia 24 dezem-
bro e tem o objetivo de 
fomentar o empreende-
dorismo inovador e o de-
senvolvimento sustentável 
de startups. O documento 
prevê a oferta de recursos 

em caráter não reembol-
sável. Para concorrer ao 
edital, as empresas interes-
sadas precisam realizar o 
cadastramento e o envio de 
projetos até 3 de março de 
2022, devendo as acelera-
doras e seus representan-
tes estarem previamente 
habilitados até dia 24 de 
fevereiro de 2022.

As propostas devem 
ser enviadas, exclusiva-
mente, pelo endereço ele-
trônico no site do BNB. O 
resultado preliminar da 
seleção dos projetos será 
divulgado em 7 de abril 
de 2022. Podem partici-
par aceleradoras - empre-
sas privadas que apoiam 

criação e crescimento de 
startups - domiciliadas nos 
estados da região Nordeste 
e municípios do Espírito 
Santo e de Minas Gerais em 
que o Banco tem atuação.

As aceleradoras con-
templadas pelo edital irão 
estruturar e executar o 
Programa de Educação Em-
preendedora, que tem du-
ração de até 12 meses e é 
dividido em dois módulos: 
ideação e tração.

Os recursos previstos 
serão usados para apoiar 
iniciativas de aceleradoras 
que auxiliam as empresas 
de base tecnológica (star-
tups) na aproximação com 
investidores e potenciais 

clientes, assim como na 
aplicação de metodologia 
de validação de ideias, de 
acompanhamento, de capa-
citação e de aconselhamen-
to nos aspectos técnicos, 
jurídicos e mercadológicos.

Os projetos seleciona-
dos poderão utilizar o valor 
obtido para pagamento de 
recursos humanos, equipa-
mentos e material perma-
nente, materiais de consu-
mo, serviços de terceiros e 
despesas administrativas. 
Além disso, está prevista 
premiação em dinheiro a 
ser ofertada às startups 
mais bem colocadas em 
cada um dos dois módulos 
(ideação e tração).

Em todo o país, 
a volta às aulas deve 
resultar em aumento 

de 7,6% nas vendas de 
material escolar

Produtos da lista de material 
escolar chegaram a sofrer 
reajustes de até 50% este ano



Montante representa crescimento real - já descontada a inflação - de 17,36% na comparação com os R$ 1,479 trilhão de 2020

A arrecadação de im-
postos, contribuições e de-
mais receitas federais atin-
giu R$ 1,878 trilhão no ano 
de 2021, o maior volume 
na série iniciada em 1995, 
informou nessa terça-feira, 
25, a Receita Federal.

O montante represen-
ta um crescimento real - já 
descontada a inflação - de 
17,36% na comparação com 
os R$ 1,479 trilhão de 2020, 
ano que ficou marcado pelo 
começo da pandemia de Co-
vid-19 e seus efeitos recessi-
vos na economia.

O resultado das recei-
tas em 2021 veio dentro 
do intervalo de expecta-
tivas das instituições ou-
vidas pelo Broadcast Pro-
jeções, que ia de R$ 1,855 
trilhão a R$ 1,915 trilhão, 
com a maior parte prevendo 
R$ 1,877 trilhão.

Após alguns meses de 
arrefecimento, a arrecada-
ção federal voltou a acele-
rar em dezembro e somou 
R$ 193,902 bilhões. O re-
sultado representa um au-
mento real de 10,76% na 
comparação com o mesmo 
mês de 2020. Em relação a 
novembro, houve alta real 
de 22,34% no recolhimen-
to de impostos.

O valor arrecadado no 
mês passado também foi 
o maior para meses de de-
zembro na série histórica 
da Receita Federal. O re-
sultado de dezembro veio 
dentro do intervalo de ex-
pectativas das instituições 
ouvidas pelo Broadcast Pro-
jeções, que ia de R$ 171,070 
bilhões a R$ 195,000 bi-
lhões, com mediana de R$ 
192,000 bilhões.

A Receita Federal des-
tacou o recolhimento ex-
traordinário de R$ 40 bi-
lhões em Imposto de Renda 
de Pessoas Jurídicas (IRPJ) 
e na Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL) 
em 2021. Por outro lado, o 
fisco destacou o crescimen-
to de 14,41% das compen-
sações tributárias no ano 
passado, chegando a R$ 
216,3 bilhões, ante R$ 189,1 
bilhões de 2020.

Desoneração
As desonerações con-

cedidas pelo governo re-
sultaram em uma renúncia 
fiscal de R$ 93,746 bilhões 
em 2021, valor menor do 
que em 2020, quando fi-
caram em R$ 101,741 bi-
lhões. Apenas no mês de 
dezembro, as desonera-
ções totalizaram R$ 9,470 
bilhões, acima do registra-
do no mesmo mês de 2020 
(R$ 8,780 bilhões).

Arrecadação federal chega 
a R$ 1,87 tri e bate recorde
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A confiança do con-
sumidor recuou 1,4 ponto 
em janeiro e atingiu 74,1 
pontos. Nas médias móveis 
trimestrais, a retração é de 
0,7 ponto, para 74,8 pontos, 
após ter se mantido relati-
vamente estável no mês an-
terior. Esses são dados do 
Índice de Confiança do Con-
sumidor (ICC) do calculado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV IBRE) di-
vulgado ontem (25) dentro 
da publicação da Sondagem 
do Consumidor.

Para os pesquisadores, 
a piora das expectativas 
para os próximos meses, 
ao mesmo tempo em que a 
avaliação sobre a situação 
atual se acomodou depois 

de recuar em dois meses 
seguidos, contribuiu para 
a diminuição da confiança 
em janeiro. Enquanto o Ín-
dice de Situação Atual (ISA) 
teve alta de 0,5 ponto, pas-
sando para 66,1 pontos, o 
Índice de Expectativas (IE) 
caiu 2,7 pontos, chegando a 
80,7 pontos.

A coordenadora das 
Sondagens, Viviane Seda 
Bittencourt, observou que 
a confiança dos consumido-
res começa o ano em queda, 
influenciada pelo aumento 
do pessimismo em relação 
aos próximos meses. 

“A piora das expectati-
vas com relação à situação 
econômica geral e às finan-
ças familiares, no entanto, 
sugerem que a relativa sa-
tisfação com a situação cor-
rente em janeiro pode ser 
temporária, havendo ainda 

muita incerteza quanto à 
evolução do endividamento 
das famílias de baixa renda. 
A mudança desse cenário 
continuará dependendo da 
recuperação do mercado de 
trabalho, controle da infla-
ção, e redução da incerteza, 
num ano que se inicia com 
surto de Ômicron e Influen-
za e termina com as elei-
ções”, disse.

A relativa estabilidade 
das avaliações dos consu-
midores sobre a situação 
atual retrata a alta de 0,8 
ponto no indicador que 
mede a satisfação sobre as 
finanças pessoais, alcan-
çando 60 pontos, após dois 
meses de quedas conse-
cutivas. Já o indicador que 
mede as percepções sobre 
a situação econômica atual 
variaram 0,2 ponto para 
73 pontos.  A FGV destacou 

que os dois se mantêm em 
patamar muito baixo em 
termos históricos.

Para os próximos me-
ses, o indicador que mais 
influenciou o índice foi o 
que mede as expectativas 
sobre a situação econômica 
referente aos períodos que 
ainda vem. O indicador re-
cuou 4,5 pontos, para 99,6 
pontos, ficando abaixo do 
patamar de neutralidade, 
depois de três meses de 
recuperação. Outro recuo 
foi notado no que mede as 
perspectivas sobre a situa-
ção financeira familiar. A 
retração ficou em 0,9 ponto 
passando para 84,6 pontos. 
O ímpeto de compras para 
os próximos meses perma-
neceu em queda pelo quin-
to mês consecutivo. Com a 
queda de 2,5 pontos para 
60,3 pontos, o indicador 

chegou ao menor valor des-
de maio de 2021.

Renda
A avaliação por faixa 

de renda mostrou melhora 
da confiança para os con-
sumidores de menor poder 
aquisitivo (até R$ 4.800), 
mas um movimento contrá-
rio nas famílias com renda 
acima de R$ 4.800. O des-
taque ficou com as famílias 
de renda acima de R$ 9.600, 
cujo ICC caiu 3,6 pontos. 

No entanto, nas famí-
lias de mais baixa renda 
(renda até R$ 2.100), a ex-
pansão alcançou 5,4 pontos 
no ICC. Segundo a FGV, este 
“é o segundo movimento 
positivo após 5 meses con-
secutivos de queda, recupe-
rando em janeiro 50% da 
redução observada entre 
junho e outubro de 2021”.

Confiança do consumidor recua 1,4 ponto 
Cristina Indio do Brasil
Agência Brasil 

Tesouro Nacional 

Vendas de títulos somam R$ 3 bilhões

As vendas de títulos do 
Tesouro Direto superaram 
os resgates em R$ 1,791 bi-
lhão em dezembro do ano 
passado. Segundo dados 
do Tesouro Nacional divul-
gados ontem (25), as ven-
das de títulos atingiram R$ 
3,293 bilhões, e os resgates 
totalizaram R$ 1,687 bi-
lhão, sendo R$ 1,502 bilhão 
relativos a recompras.

Os títulos mais procu-
rados pelos investidores 
foram os corrigidos pela 
taxa básica de juros, a Selic 
(Tesouro Selic), que cor-
responderam a 57,6% do 
total. Os títulos vinculados 
à inflação, medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
como o Tesouro IPCA+ e 
Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais, tiveram par-
ticipação de 32,2% nas 
vendas, enquanto os prefi-
xados, com juros definidos 

no momento da emissão, 
foram 10,3%.

Em relação à rentabi-
lidade acumulada, o desta-
que de dezembro foi para 
o título Tesouro Prefixado 
com Juros Semestrais 2031, 
com vencimento em 1° de 
janeiro de 2031, que regis-
trou variação de 4,74%.

O estoque total do Te-
souro Direto alcançou R$ 
79,19 bilhões no fim de 
dezembro, um aumento de 
3,4% em relação ao mês an-
terior de R$ 76,60 bilhões, 
e aumento de 26,3% so-
bre dezembro de 2020 (R$ 
62,70 bilhões).

Os títulos remunera-
dos por índices de preços 
respondem pelo maior vo-
lume no estoque, alcançan-
do 55,2%. Na sequência, 
aparecem os títulos inde-
xados à taxa Selic, com par-
ticipação de 26,4%, e, por 
fim, os títulos prefixados, 
com 18,4%.

Em relação à composi-
ção do estoque por prazo, 

o balanço mostra que 1% 
dos títulos vencem em até 1 
ano. A maior parte, 64,8%, 
é composta por títulos com 
vencimento entre 1 e 5 
anos. Os títulos com prazo 
entre 5 e 10 anos, por sua 
vez, correspondem a 11,2% 
e aqueles com vencimento 
acima de 10 anos, a 23,0%.

Investidores
O balanço mostra ainda 

que em relação ao número 
de investidores, em dezem-
bro, 881.029 novos partici-
pantes se cadastraram no 
Tesouro Direto. O número 
total de investidores cadas-
trados ao fim do mês atingiu 
16.299.139, o que represen-
ta aumento de 77,2% nos 
últimos 12 meses.

O número de inves-
tidores ativos chegou a 
1.814.127, uma variação de 
25,7% nos últimos 12 me-
ses. No mês, o acréscimo foi 
de 78.761 novos investido-
res ativos. A utilização do 
Tesouro Direto por peque-

nos investidores pode ser 
observada pelo considerá-
vel número de vendas até R$ 
5 mil, que correspondeu, em 
dezembro, a 588.989 opera-
ções de venda de títulos a 
investidores, o que corres-
pondeu a 85,0% das vendas 
ocorridas no mês. O valor 
médio por operação, neste 
mês, foi de R$ 5.592,39.

Os investidores estão 
preferindo papéis de médio 
prazo. As vendas de títulos 
com prazo de um a cinco 
anos representaram 61,1% 
e aquelas com prazo de 5 a 
10 anos, 29,3% do total. Os 
papéis de mais de 10 anos 
de prazo chegaram a 9,6% 
das vendas.

O balanço completo do 
Tesouro Direto está dispo-
nível na página do Tesouro 
Nacional na internet.

Fonte de recursos
O Tesouro Direto foi 

criado em janeiro de 2002 
para popularizar esse tipo 
de aplicação e permitir que 

pessoas físicas pudessem 
adquirir títulos públicos di-
retamente do Tesouro Na-
cional, pela internet, sem 
intermediação de agentes 
financeiros. O aplicador só 
precisa pagar uma taxa para 
a corretora responsável pela 
custódia dos títulos.

A venda de títulos é 
uma das formas que o go-
verno tem de captar recur-
sos para pagar dívidas e 
honrar compromissos. Em 
troca, o Tesouro Nacional 
se compromete a devolver 
o valor com um adicional 
que pode variar de acordo 
com a Selic, os índices de 
inflação, o câmbio ou uma 
taxa definida antecipada-
mente no caso dos papéis 
prefixados.

Desde o dia 1º de ja-
neiro, o investidor com re-
cursos no Tesouro Direto 
paga menos para manter o 
dinheiro aplicado. A taxa de 
custódia dos títulos caiu de 
0,25% para 0,20% do valor 
dos papéis.

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Foto: R7

Os títulos mais procurados pelos inves-
tidores foram os corrigidos pela taxa 

básica de juros, a Selic (Tesouro Selic), 
que corresponderam a 57,6% do total

Em relação a novembro, 
houve alta real de 

22,34% no recolhimento 
de impostos

Percentual



Recenseadores contratados vão trabalhar de uniforme e seguirão os protocolos sanitários em todos os municípios do país

Com o orçamento do Cen-
so Demográfico 2022 aprova-
do e sancionado na íntegra em 
R$ 2.292.957.087, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) informou ontem 
que a coleta da pesquisa terá 
início no dia 1º de agosto. An-
tes prevista para 1º de junho, 
a data precisou ser ajustada 
em decorrência da troca, em 
novembro de 2021, da banca 
responsável pela organiza-
ção do processo seletivo para 
contratação de 183.021 re-
censeadores e 23.870 agentes 
censitários.

As inscrições no processo 
seletivo, organizado pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), se 

encerraram na última sexta-
feira com mais de 1,1 milhão 
de inscritos. Para confirmar 
a participação, os candidatos 
devem pagar a taxa de inscri-
ção até 16 de fevereiro.

Os recenseadores contra-
tados visitarão, entre agosto 
e outubro, os mais de 70 mi-
lhões de domicílios em todos 
os municípios do país. Eles 
trabalharão uniformizados, 
com boné e colete azuis com a 
logomarca do IBGE. No colete, 
haverá também o crachá de 
identificação, contendo a foto 
e os números de matrícula e 
identidade do entrevistador.

Para registro das infor-
mações, os recenseadores 
utilizarão o Dispositivo Mó-
vel de Coleta, semelhante a 
um smartphone, na cor azul. 

A identidade dos entrevis-
tadores do IBGE poderá ser 
verificada por meio do site 
Respondendo ao IBGE ou do 
telefone 0800 721 8181. 

Para garantir a seguran-
ça dos recenseadores e dos 
moradores, as equipes do 
IBGE seguirão protocolos sa-
nitários de segurança contra 
a Covid-19, como uso de más-
cara, higienização das mãos e 
distanciamento social.

Além da entrevista pre-
sencial no domicílio, a popu-
lação poderá participar do 
Censo via internet ou telefone. 
Quem optar por responder 
pela internet contará com 
suporte da Central de Apoio 
à Coleta em caso de dúvida 
ou dificuldade de acesso ao 
questionário.

Ana Cristina Campos
Agência Brasil

Censo Demográfico 2022 do 
IBGE começa em 1o de agosto
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Voltou a chover for-
te em algumas regiões da 
Bahia. Menos intensas do 
que em dezembro, quando 
causaram estragos em qua-
se todo o estado, as chuvas 
que atingiram a Bahia de 
anteontem para ontem pro-
vocaram mais transtornos 
e prejuízos, principalmente 
em áreas em que o solo já 
mostrava instabilidade.

Em Senhor do Bonfim, 
no norte da Bahia, a chuva 
de anteontem fez transbor-
darem os canais de drena-
gem que cortam a cidade, 
causando alagamentos. Ao 
menos cinco residências 
desabaram e 25 pessoas 
ficaram desalojadas e tive-
ram que se abrigar em ca-
sas de parentes ou amigos.

Segundo o coordena-

dor da Defesa Civil muni-
cipal, Pablo Vinicius Araú-
jo de Oliveira, em alguns 
pontos da cidade, choveu 
o equivalente a 90 milíme-
tros em pouco mais de 20 
minutos. Na região central, 
em cerca de uma hora de 
chuva, o acumulado atingiu 
50 milímetros – mais que a 
média semanal habitual.

“Muito raramente, te-
mos chuvas de 50 milíme-
tros aqui na cidade”, disse 
Oliveira à Agência Brasil. 
“Já tínhamos sido atingidos 
pelas chuvas de dezembro, 
mas sem registro de graves 
transtornos. Agora, tive-
mos alguns prejuízos gran-
des, principalmente em 
estradas e no calçamento”, 
acrescentou o coordenador 
da Defesa Civil. De acordo 
com Oliveira, embora algu-

mas vias tenham sido tem-
porariamente interditadas, 
nenhuma área foi isolada.

A quase 700 quilôme-
tros de Senhor do Bonfim, o 
município de Itororó, no sul 
da Bahia, também enfren-
tou chuva forte. Imagens 
gravadas por moradores e 
compartilhadas nas redes 
sociais mostram casas inva-
didas pela água que tomou 
algumas ruas da cidade, uma 
das 175 que decretaram si-
tuação de emergência em 
dezembro, por causa dos 
temporais. Em consequência 
daquelas chuvas, pelo menos 
27 pessoas morreram.

Segundo a meteorolo-
gista Maryfrance Diniz, do 
Inmet prevê mais chuva no 
extremo sul da Bahia. E o 
Instituto Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos emitirá alerta laranja 
(atenção) para todo o litoral 
sul baiano. (Inema), um vór-
tice ciclônico de altos níveis 
está favorecendo o aumento 
da nebulosidade sobre o li-
toral sul e a região leste da 
Bahia. Soma-se a isso a ação 
dos ventos úmidos que so-
pram do Oceano Atlântico, 
potencializando a formação 
de nuvens e, consequente-
mente, as chuvas.

“As chuvas realmente 
estão voltando [ao estado] 
nesta semana. Não com 
intensidade e volume tão 
expressivos quanto os de 
dezembro, mas há riscos. O 
solo ainda está muito instá-
vel e há rios muito cheios, 
que podem transbordar 
com qualquer nova chuvi-
nha. A população deve estar 
atenta”, disse Maryfrance, 
que avisa sobre a possibili-
dade de volume considerá-
vel de chuva no sul do esta-
do nos próximos dias.

“A previsão é de que, 
entre ontem e hoje, a preci-
pitação supere 30 milíme-
tros no extremo sul, atin-
gindo parte de Caravelas, 
Teixeira de Freitas, Porto 
Seguro e proximidades. 
Por isso, a população e as 
autoridades precisam ficar 
atentas a qualquer mudan-
ça no solo e tomar todos 
os cuidados necessários”, 
acrescentou Maryfrance. 

Chuva volta a causar 
estragos na Bahia  
Alex Rodrigues
Agência Brasil 

prevê mais 
chuva para os 
municípios no 

extremo sul da Bahia

Inmet

Para registro das informações será utilizado o Dispositivo Móvel de Coleta, semelhante a um smartphone, na cor azul

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

Devolução de R$ 8 bilhões “esquecidos”

Banco Central suspende o acesso 
ao Sistema de Valores a Receber

O Banco Central infor-
mou ontem que suspendeu 
“temporariamente” o aces-
so ao Sistema de Valores a 
Receber (SVR), em razão 
da instabilidade no site. 
“O lançamento do Sistema 
Valores a Receber (SVR) 
gerou demanda de acessos 
muito acima da esperada, o 
que provocou instabilidade 
em sua página e também 
nos sites do BC, do Regis-
trato e Minha Vida Finan-
ceira. Para estabilizar esses 
sites, o BC suspendeu tem-

porariamente o acesso ao 
SVR”, diz a nota divulgada 
pela autarquia.

A autoridade monetá-
ria informou que está tra-
balhando para que o fun-
cionamento dos sites seja 
normalizado o mais breve 
possível e também para o 
retorno do SVR. “Mantere-
mos o público informado 
quanto a esses desenvolvi-
mentos e pedimos descul-
pas pelo transtorno.”

O SVR entrou em fun-
cionamento anteontem. O 
sistema permite que cida-
dãos e empresas consultem 
se têm algum dinheiro “es-
quecido” a receber em ban-

cos e demais entidades do 
sistema financeiro.

A consulta é feita na 
página ‘Minha Vida Finan-
ceira’, dentro do site do BC, 
apenas usando o CPF ou 
CNPJ da empresa. Segundo 
a autarquia, as informações 
disponibilizadas no novo 
serviço são de responsabi-
lidade das próprias insti-
tuições, mas o órgão estima 
que há cerca de R$ 8 bilhões 
de recursos nesta condição.

Apesar do “apagão” 
no site do Banco Central, 
a autoridade monetária 
informou que 79 mil cida-
dãos conseguiram acessar 
o Sistema Valores a Rece-

ber (SVR) desde a última 
segunda-feira. Foram feitas 
8,5 mil solicitações de de-
volução de recursos, tota-
lizando R$ 900 mil. Para 
que o site do BC voltasse a 
funcionar normalmente, a 
instituição foi obrigada a 
pausar o SVR no começo da 
tarde de ontem. 

O sistema permite 
que cidadãos e empresas 
consultem se têm algum 
dinheiro “esquecido” a re-
ceber em bancos e demais 
entidades do sistema finan-
ceiro. Os valores recupera-
dos são transferidos pelas 
instituições financeiras via 
Pix em até 12 dias úteis.

Sandra Manfrini e 
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Covid-19: portaria altera regras 
para o afastamento do trabalho

O Ministério da Saúde 
publicou ontem portaria di-
minuindo de 15 para dez dias 
o prazo de afastamento dos 
trabalhadores com casos con-
firmados do novo coronaví-
rus, suspeitos ou que tiveram 
contato com casos suspeitos. 
O texto, assinado em conjunto 
com o Ministério do Trabalho 
e Previdência, diz ainda que o 
período de afastamento pode 
ser reduzido para sete dias, 

caso o funcionário apresente 
resultado negativo em teste 
por método molecular (RT-P-
CR ou RT-LAMP) ou teste de 
antígeno a partir do quinto dia 
após o contato.

A redução para sete dias 
também vale para os casos 
suspeitos desde que o traba-
lhador esteja sem apresentar 
febre há 24 horas, sem tomar 
remédios antitérmico e com a 
melhora dos sintomas respi-
ratórios. As novas regras alte-
ram uma portaria de junho de 
2020, que trouxe regras para a 

adoção prioritária do regime 
de teletrabalho, entre outros 
pontos. O documento atual diz 
que, na ocorrência de casos 
suspeitos ou confirmados da 
Covid-19, o empregador pode 
adotar, a seu critério, o teletra-
balho com uma das medidas 
para evitar aglomerações.

No caso dos trabalhado-
res com 60 anos ou mais ou 
que apresentem condições 
clínicas de risco para desen-
volvimento de complicações 
da Covid-19, o texto diz que 
eles devem receber atenção 

especial e também coloca a 
adoção do trabalho remoto 
como uma medida alternativa 
para evitar a contaminação, a 
critério do empregador. An-
tes, a indicação do governo 
era de que o trabalho remoto 
deveria ser priorizado.

Pela portaria, as em-
presas devem prestar in-
formações sobre formas de 
prevenção da doença, como 
o distanciamento social, e 
reforçar a necessidade de 
procedimentos de higieniza-
ção correta.

Luciano Nascimento
Agência Brasil



Ministério da Saúde anuncia 
ações contra a hanseníase
Em março, será publicado um novo protocolo clínico para tratamento. Foram incorporados ao SUS três novos testes

O Ministério da Saúde 
anunciou ontem ações para 
a prevenção, diagnóstico e 
tratamento da hanseníase. As 
iniciativas foram divulgadas 
como parte da campanha de 
mobilização do enfrentamen-
to à doença denominada Ja-
neiro Roxo.

Foram incorporados ao 
Sistema Único de Saúde três 
novos testes para detectar a 
patologia. Um novo protoco-
lo clínico com diretrizes para 
o tratamento será publicado 
em março, com orientação 
aos profissionais de saúde.

Será feita uma campanha 
de capacitação de médicos da 
atenção básica, apelidada de 
Carreta da Saúde da Hanse-
níase. As qualificações serão 
realizadas em cinco estados: 
Mato Grosso, Maranhão, Cea-
rá, Piauí e Bahia.

Outra iniciativa será a im-
plementação do Telehans, um 
serviço remoto para auxiliar 
a realização de diagnósticos 
de hanseníase. O propósito é 
ampliar a resolutividade dos 
diagnósticos da doença. Um 
aplicativo também será dis-

ponibilizado para apoiar os 
profissionais de saúde nos 
exames e tratamentos.

Os representantes do Mi-
nistério da Saúde acrescen-
taram que será oferecido um 
curso de educação a distância 
sobre o tema para profissio-
nais de saúde. A pasta tam-
bém irá conduzir um inqué-
rito nacional sobre a situação 
de pacientes com hanseníase.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, lembrou que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
é fundamental para o comba-
te à doença e tratamento dos 
pacientes com ela. “Onde não 
há retorno econômico, às ve-
zes a indústria farmacêutica 
vira as costas. É necessário 
que a União, estados e muni-
cípios, por meio do SUS, con-
sigam ter vigilância em saúde 
mais eficiente”, defendeu.

Pandemia
Durante a pandemia, foi 

identificada uma queda nos 
registros de novos casos. En-
quanto em 2019 foram confir-
mados 27.684 novos diagnós-
ticos de hanseníase, em 2020 
o número foi de 17.979. O re-
presentante do Conselho Na-
cional de Secretários de Saú-
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No Pico do Jabre

Pesquisa da UFCG descobre nova espécie de jararaca
Pesquisadores da Uni-

versidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), em parceria 
com pesquisadores de outras 
instituições do país, anuncia-
ram a descoberta de uma nova 
espécie de serpente. A descri-
ção do até então desconheci-
do réptil foi publicada na últi-
ma terça, dia 18, em artigo na 
Canadian Science Publishing, 
maior editora canadense de 
periódicos científicos interna-
cionais.

De nome científico Bo-
throps jabrensis, a agora co-
nhecida como jararaca-do-
jabre foi encontrada em 2016, 
durante pesquisa de campo de 
uma equipe do Laboratório de 
Herpetologia da UFCG sobre a 
biodiversidade de anfíbios e 
répteis no Pico do Jabre, pon-
to culminante da Paraíba, com 
1.197 metros de altitude, loca-
lizado no município de Matu-
réia.

“Achamos o encontro da 
espécie inusitado, pois foi en-
contrada na  vegetação. En-
tramos em contato com um 
amigo, Marco Antonio Freitas, 

do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversida-
de (ICMBio), que é especialista 
em jararacas, e ele imediata-
mente reconheceu que estes 
indivíduos eram diferentes 
de outras espécies brasileiras 
e, a partir daí, entramos em 
contato com Fausto Barbo e 
Felipe Grazziotin, especialis-
tas em jararacas do Instituto 
Butantan, e com Gentil Perei-
ra, especialista em taxonomia 
de serpentes da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 
Foi quando começamos o de-
senvolvimento da escrita do 
trabalho”, explica o professor 
Marcelo Kokubum.

Segundo o pesquisador, 
a espécie é distinguível mor-
fologicamente principalmen-
te pelo número de escamas 
e pela coloração. Além disso, 
apresenta hábitos arborícolas 
(vive em árvores) e está pre-
sente em uma localidade lon-
ge das demais espécies mais 
relacionadas (espécies-irmãs) 
de jararacas de ambientes flo-
restais.

A confirmação veio após 

Jonas Valente  
Agência Brasil

de (Conass), Nereu Mansano, 
manifestou preocupação com 
essa redução.

“Nem sempre a queda 
de taxa de detecção é notícia 
boa. Nestes últimos dois anos 
[a redução] se deve a menor 
procura do diagnóstico. Isso 
aumenta o risco de um diag-
nóstico em fase mais avança-

da e maior risco de sequelas”, 
declarou.

O presidente do Conse-
lho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Cona-
sems), Willames Freire, cha-
mou a atenção para o fato de 
a doença acometer de forma 
mais intensa pessoas mais 
pobres e argumentou sobre 

a importância de ampliar as 
ações de diagnóstico e trata-
mento.

“Temos compromisso de 
retomada após pandemia in-
cluir cada vez mais pessoas 
que estão de alguma forma à 
margem por conta da dificul-
dade de acesso nesse perío-
do”, disse.

análise molecular, realizada 
no Instituto Butantan, que 
apontou uma forte diferencia-
ção genética da nova espécie 
em relação às outras jarara-
cas, revelando a existência 
de uma linhagem filogenética 
anteriormente desconheci-
da que vem evoluindo como 
uma unidade independente 
há mais de 8 milhões de anos.

“Este estudo fortalece 
a importância da pesquisa 

científica para o conhecimen-
to da biodiversidade da fauna 
e da flora da nossa Caatinga, 
uma vez que muitas novas 
espécies de organismos, in-
cluindo possíveis fármacos ou 
substâncias, podem ser en-
contradas. Revela, também, a 
importância do financiamen-
to científico. À época, tanto os 
alunos dos projetos de Inicia-
ção Científica (Italo Társis de 
Sousa e José Henrique Lima) 

quanto da pós-graduação 
(Claudenice de Arruda e In-
grid Henriques) tinham bol-
sas para fazer pesquisa e eles 
foram fundamentais nessa 
descoberta”, disse Kokubum.

Ameaça de extinção
A descoberta da nova es-

pécie chama a atenção para a 
importância da preservação 
da biodiversidade na região. 
“Como outros enclaves de flo-

resta úmida da Caatinga, o Pico 
do Jabre é constantemente 
ameaçado por caça e queima-
das ilegais, desmatamento para 
fins agrícolas e extração ilegal 
de madeira. A distribuição res-
trita da Jararaca-do-Jabre suge-
re fortemente que esta espécie, 
recém-descoberta, já está criti-
camente ameaçada e provavel-
mente está se aproximando da 
extinção como uma população 
natural”, alerta o pesquisador.

 O laboratório
O LHUFCG foi criado em 

2011, no Centro de Saúde e 
Tecnologia Rural (CSTR) da 
UFCG, Campus Patos, sob coor-
denação do professor Marcelo 
Kokubum, para o desenvolvi-
mento de projetos de Herpeto-
logia com alunos de graduação, 
Iniciação Científica e pós-gra-
duação, principalmente nas 
áreas de Ecologia, História 
Natural, Comportamento e Ta-
xonomia de anfíbios e répteis 
da Caatinga. Possui atualmente 
um acervo com cerca de três 
mil animais, entre anfíbios e 
répteis, de mais de 50 espécies.

O Ministério da Saúde 
afirmou ontem que serão fei-
tas alterações na nota técnica 
assinada pelo secretário de 
Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos, Hélio Angotti, 
com diretrizes de tratamento 
contra a Covid-19 que indicam 
a eficácia da hidroxicloroqui-

na e a falta de efetividade das 
vacinas, argumentos que con-
trariam estudos e orientações 
sanitárias das revistas espe-
cializadas e entidades mais 
respeitadas no mundo.

Em nota, a pasta afirma 
que o documento será repu-
blicado na edição de hoje do 
Diário Oficial da União (DOU), 
porém, não se manifesta es-
pecificamente sobre a tabela 

onde constam as informações 
anticientíficas sobre a hidro-
xicloroquina e os imunizantes 
contra o novo coronavírus. 
Embora o Ministério não te-
nha se posicionado, Angotti 
já anunciou que a tabela será 
removida para “evitar possível 
mau uso”.

“A tabela embora não 
esteja errada no contexto em 
que ela se encontra, vamos 

optar por tirá-la. Não vai mu-
dar nada o parecer, não vai 
mudar nada o argumento, 
mas optamos por tirá-la para 
fomentar a clareza, promover 
clareza nos instrumentos ad-
ministrativos e evitar possível 
mau uso”, disse o secretário 
em entrevista ao programa Os 
Pingos nos Is, da Jovem Pan, na 
segunda-feira (24).

O documento original as-

sinado por Angotti bloqueia as 
diretrizes que contraindicam 
o “kit Covid” no tratamento 
ambulatorial e hospitalar da 
doença, além de outras duas 
normas vigentes, impondo en-
traves que deixam o País sem 
uma recomendação oficial de 
como tratar pacientes de Co-
vid com quase dois anos de 
pandemia.

A tabela foi alvo de con-

testação de acadêmicos e es-
pecialistas em saúde pública 
porque apresenta em uma de 
suas colunas o questionamen-
to sobre a efetividade dos tra-
tamentos disponíveis no país 
em estudos controlados e ran-
domizados para a Covid-19. 
No campo das respostas, cons-
ta “sim” para a efetividade da 
hidroxicloroquina e “não” para 
as vacinas.

Saúde altera nota técnica que contesta vacina

A descrição do até então desconhecido réptil, Jararaca-Jabre, foi publicada em artigo na Canadian Science Publishing

Foto: Divulgação

Cenário epidemiológico
Segundo boletim epide-

miológico sobre a hansenía-
se no Brasil, divulgado pelo 
ministério hoje, os quase 
18 mil novos casos no Bra-
sil em 2020 representam 
93,6% dos novos diagnósti-
cos notificados nas Améri-
cas nesse ano. Brasil, Índia 
e Indonésia foram respon-
sáveis, sozinhos, por 74% 
dos 127.396 novos casos em 
todo o mundo.

Quanto ao perfil socio-
demográfico, nos últimos 
anos (2016-2020) a doen-
ça foi mais prevalente em 
homens (55%) do que mu-
lheres (44%); em pardos 
(58,9%) do que brancos 
(24%) e pretos (12%) e na 
faixa de pessoas com ensi-
no fundamental incompleto 
(40,9%) do que entre os com 
ensino médio e ensino supe-
rior completo (15%).

As regiões com as taxas 
mais altas de infecção (por 
100 mil habitantes) nos últi-
mos anos foram o Centro-Oes-
te, Norte e Nordeste. Em 2020, 
os estados com os maiores 
índices foram Mato Grosso 
(71,4), Tocantins (53,9%) e 
Maranhão (28%).

Marcelo Queiroga: “É necessário que a União, estados e municípios, por meio do SUS, consigam ter vigilância em saúde” 

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Weslley Galzo  
Agência Estado



Clube contava com a arrecadação do jogo contra o Sergipe para encaminhar o pagamento da folha de salários

Botafogo terá dificuldade 
para pagar os jogadores
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Palmeiras
Palmeiras conquista a Copa São Paulo de Futebol 
Júnior pela primeira vez ao golear o Santos por
 4 a 0, ontem, no Allianz Parque. Página 23
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Esportes

O adiamento do jogo 
contra o Sergipe, na estreia 
do Botafogo na Copa do Nor-
deste, desagradou a diretoria 
do clube. A partida seria dis-
putada nesta quarta-feira, no 
Almeidão, e foi adiada - será 
no dia 2 de março - a pedido 
do clube sergipano, que foi 
aceito pela CBF, porque 16 jo-
gadores e alguns membros do 
alvirrubro de Aracaju estão 
contaminados pela Covid. Se-
gundo o presidente do Belo, 
Alexandre Cavalcanti, o clube 
paraibano teve um grande 

prejuízo financeiro. “Nós con-
távamos com o dinheiro da 
renda para o pagamento dos 
salários dos jogadores e fun-
cionários do clube no dia 5 de 
fevereiro. Agora, ficamos em 
uma situação difícil, porque 
os próximos dois jogos serão 
fora de casa e, portanto não 
teremos renda”, disse Alexan-
dre Cavalcanti.

Se pelo lado financeiro o 
adiamento complicou a vida 
do Botafogo, o mesmo não se 
pode dizer do lado técnico. 
A equipe fez esse ano uma 
pré-temporada muito curta 
e com o adiamento, o técnico 
Gerson Gusmão ganhou mais 

alguns dias para treinar a 
equipe e até recuperar alguns 
atletas que estão em fase de 
transição do departamen-
to médico para os treinos 
normais. Este é o caso, por 
exemplo, do meia Nadson e 
dos laterais Bruno Ré e Sávio, 
que não puderam participar 
do último amistoso de pré-
temporada, contra o Sport 
Lagoa Seca.

A programação de trei-
namentos sofreu uma mu-
dança, com o adiamento da 
partida contra o Sergipe. 
Nesta quarta, o elenco agora 
treinará em dois expedientes. 
Amanhã, o treino será ape-

nas no expediente da tarde. 
Na sexta-feira, as atividades 
serão pela manhã. Após o 
almoço, a delegação viaja 
para Maceió. No sábado, em 
Alagoas, o time fará o último 
treino em local ainda não 
confirmado.

Protocolo sanitário
Na semana do início da 

Copa do Nordeste, a CBF de-
finiu um novo protocolo sani-
tário mais rígido para evitar 
a contaminação de atletas 
com o coronavírus. Uma das 
exigências é que os atletas só 
podem jogar com pelo menos 
14 dias após ter tomado a se-

gunda vacina contra a Covid. 
Essa determinação não 

foi bem aceita pelos clubes, 
que foram pegos de surpresa. 
O CSA, antes do jogo contra o 
Sousa, entrou com uma me-
dida cautelar no STJD e con-
seguiu uma liminar para es-
calar dois jogadores que não 
tinham ainda completado o 
ciclo vacinal, porém testaram 
negativo para o vírus. 

O Botafogo seguiu o CSA 
e também entrou na Justiça 
Desportiva para ter o direito 
de escalar dois atletas que 
estão na mesma situação.

“A CBF tomou uma me-
dida às vésperas do início da 

competição. Como nós po-
deríamos contratar um atle-
ta com essas exigências, em 
cima da hora? Nós temos dois 
atletas de 18 anos que toma-
ram a vacina Pfizer e só po-
dem tomar a segunda dose, 
após 90 dias. Desta forma, eu 
iria passar o resto da compe-
tição sem poder contar com 
os atletas? Isto é injusto”, dis-
se o presidente do Belo. Além 
de CSA e Botafogo, o Sport 
de Recife foi outro clube que 
recorreu ao STJD para poder 
escalar alguns atletas. Outros 
clubes ameaçam também 
entrar na Justiça Desportiva 
para ter o direito.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

 Adiamento de jogo 

Foto: Marcos Russo

Com a estreia adiada, os jogadores 
seguem treinando, agora visando 

um jogo fora de João Pessoa, contra 
o CSA, em Maceió, no domingo

Técnico vê deficiências no Treze e pede mais contratações

Apesar de ter começado 
a pré-temporada há bastante 
tempo e ter realizado já alguns 
amistosos, o elenco do Treze 
ainda não está fechado para as 
disputas do Campeonato Parai-
bano. O técnico Flávio Barros 
está pedindo peças de reposição 
e acha que o time precisa de jo-
gadores que possam substituir 
os titulares à altura. Ele disse 
que o jogo contra o São Paulo 
mostrou bem esta necessidade.

“Estamos em um ano de 
muita Covid e gripe e um time 
de futebol, sobretudo neste mo-
mento, não pode pensar apenas 
nos titulares. Temos que ter boas 
peças de reposição, porque o 
Campeonato Paraibano não é 

tão curto e precisamos ter um 
elenco forte, não apenas um 
time”, disse o treinador.

O empate contra o São Pau-
lo Crystal, que começou a pré-
temporada há poucos dias, não 
foi bem aceito pela torcida e o 
treinador reconhece que o time 
não rendeu o que ele esperava e 
como vinha treinando.

“Na verdade, não foi um 
grande jogo. Nós pretendíamos 
um rendimento bem melhor 
da equipe. Tivemos problemas 
com a falta de alguns jogado-
res e os atletas que entraram 
não conseguiram o mesmo 
rendimento do que vínhamos 
treinando. A gente sabe que o 
Treze é um clube grande de 
massa e que tem uma torcida 
muito exigente, mas temos que 
ter mais calma. Não se constrói 

um time começando do zero 
assim tão fácil. Nós sabemos 
que futebol requer tempo para 
entrosar uma equipe que foi 
toda renovada. É preciso um 
pouco mais de paciência para 
que estes jogadores possam 

ter um melhor entrosamento 
e a equipe encaixar melhor”, 
disse o treinador.

Indagado se o Galo vai che-
gar no Paraibano no ritmo ideal, 
Flávio Barros fez questão de 
afirmar que ainda não. “O en-

trosamento não vai acontecer 
assim da noite para o dia, en-
tão devemos começar a nossa 
participação no campeonato 
ainda em desenvolvimento para 
atingir o nível que queremos 
durante a competição. Nós deve-
remos também ter um time mais 
qualificado nos próximos dias. 
Estamos no mercado em busca 
de atletas que tenham o perfil 
que nós desejamos e teremos 
peças de reposição”, concluiu o 
treinador.

A estreia do Treze no Cam-
peonato Paraibano será no dia 
3 de fevereiro, contra o Sport 
Lagoa Seca. O Galo está no grupo 
B, ao lado ainda do Campinense, 
CSP, Nacional de Patos. A equipe 
não definiu ainda se pretende 
fazer mais um amistoso no final 
de semana, antes da estreia.

Auto Esporte
O Auto Esporte apresen-

tou esta semana mais um 
reforço para as disputas do 
Campeonato Paraibano. Trata-
se do atacante Chapinha, de 21 
anos. Ele disputou a segunda 
divisão do Paraibano no ano 
passado pelo Internacional. 
Chapinha já jogou no alvirru-
bro, em 2019 e  está treinando 
com os demais jogadores no 
Mangabeirão.

“Eu estou muito feliz em 
voltar ao Auto Esporte e poder 
tentar ajudar o time nesta 
primeira divisão do Campeo-
nato Paraibano”, disse o atleta, 
que já estará à disposição do 
treinador Jazon Vieira, para 
a partida de estreia do Clube 
do Povo, no dia 3 de fevereiro, 
contra o Sousa.

Foto: @cassiano13oficial

Momento de descontração dos jogadores do Treze após o treinamento



O futebol como qualquer esporte vem sofren-
do o impacto da pandemia com mortes de diri-
gentes e membros de comissão técnica e ao longo 
dessa inquietante Covid-19 tem se submetido a 
protocolos sanitários para evitar uma maior in-
fecção entre jogadores, mas não está fácil. A nova 
variante, a ômicron, vem devastando a população 
em todo o mundo e no Brasil, depois de um bom 
período de calmaria, o inimigo mostra a sua força. 
Com o início oficial da temporada de 2022, come-
çando pela Copa do Nordeste e alguns estaduais, 
a CBF resolveu ser mais rígida e lançou um novo 
protocolo sanitário.

Com o avanço da vacinação, a entidade resol-
veu jogar pesado, exigindo que todos os atletas só 
tenham condições de jogo com, pelo menos, a segun-
da dose aplicada. Esse novo protocolo foi anunciado 
um dia antes do início da Copa do Nordeste, daí a 
grita de vários clubes, inclusive, com ação no STJD.

Eu, particularmente, acho que a CBF agiu cor-
retamente, porque a vacinação no Brasil já comple-
tou um ano e todos já tiveram a oportunidade de 
tomar as duas doses. Jogador que não o fez, exce-
tuando os menores de 18 anos, agiu de forma irres-
ponsável porque saúde é o que interessa, o resto 
não tem pressa,  um bordão que me fez lembrar do 
Paulo Cintura, personagem da Escolinha do Profes-
sor Raimundo entre os anos de 1990 e 1995.

Os clubes são os responsáveis por seus joga-
dores e precisam estar acompanhando o ciclo de 
vacinação dos atletas. O passaporte vacinal é uma 
exigência e muitas empresas vêm cumprindo à 
risca essa determinação. No futebol não pode ser 
diferente, principalmente onde a saúde tem maior 
pressa para que os atletas estejam aptos a desen-
volver as suas atividades no dia a dia. 

Saúde é o que
interessa...

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

A vitória do Sousa sobre o CSA, no 
último domingo, foi a primeira numa 
Copa do Nordeste - claro sem levar em 
consideração o torneio eliminatório do 
ano passado - já que na sua primeira 
participação, em 2013, nos seis jogos 
disputados foram quatro derrotas e dois 
empates, terminando na última posi-
ção, num grupo que tinha Sport Recife, 
Fortaleza e Confiança. Por coincidência,  
o time sertanejo vai estar frente a frente 
outra vez com o Fortaleza, no próximo 
domingo, no Castelão; e depois contra o 
time pernambucano, este no dia 6 de fe-
vereiro, na Ilha do Retiro. E ainda falando 
de Sousa, o clube anunciou a volta do 
atacante Arthur.

Feito inédito

Nova data
O jogo entre Botafogo 
e Sergipe, pela Copa 
do Nordeste, que seria 
realizado hoje, mas foi 
adiado por conta de 
um surto de Covid no 
time sergipano, já foi 
remarcado e acontece-
rá no dia 2 de março, 
no Estádio Almeidão, a 
partir das 19h30.

Manoel Tobias
Manoel Tobias, um 
dos craques do futsal 
brasileiro, só perde 
para Falcão, estará na 
Paraíba no próximo dia 
29, na cidade de Catolé 
do Rocha. Ele fará uma 
palestra sobre o tema 
“Como ser um cam-
peão”. Ele vem a convi-
te do atleta Gil Catolé.

De parabéns a diretoria do Campinense pela 
nota divulgada em relação à frustrada parceria com 
a Cagepa. O clube enalteceu a empresa por estar 
ajudando o futebol profissional e reconheceu que 
não conseguiu se habilitar no processo por falta de 
certidões negativas exigidas no edital. O Treze tam-
bém não conseguiu fechar a parceria com a Cagepa.

Campinense e a Cagepa

Técnicos Idebaldo Grisi, no feminino, e Jorge Carvalho, no masculino, traçam as metas para a temporada 2022

Quarenta atletas de 
vôlei de quadra foram es-
colhidas para compor as 
seleções paraibanas femini-
nas nas categorias sub-17 e 
sub-19 que irão disputar o 
Campeonato Brasileiro em 
Saquarema, no Rio de Ja-
neiro. No sub-17 (infantoju-
venil), 22 atletas foram se-
lecionadas e já começam a 
treinar na próxima semana. 
As disputas para essa cate-
goria acontecem no mês de 
março. Já para as 18 atletas 
que irão compor a Seleção 
Paraibana no sub-19 (juve-
nil), os jogos do Brasileiro 
devem acontecer no segun-
do semestre deste ano.

As seletivas foram rea-
lizadas pela Federação Pa-
raibana de Voleibol (FPVB) 
no último final de semana, 
no Ginásio de Esportes da 
UFPB. As jogadoras nasci-
das entre os anos 2004 e 
2008 passaram por testes 
e avaliações, a intenção da 
federação é que os grupos 
tenham encontros sema-
nais com o intuito de afinar 
os trabalhos até as datas 
da competição. “Como o 
treinamento do sub-19 não 
começa agora, vamos reali-
zar esses encontros sempre 
com o objetivo das atletas 
manterem o foco”, destacou  
Idebaldo Grisi, técnico das 
duas seleções paraibanas. 

Ainda segundo Idebal-
do Grisi, as expectativas são 
as melhores possíveis. “Nos 
últimos campeonatos de 
2019, porque depois veio 
a pandemia e não houve 
mais, nós alcançamos o bi-
campeonato no sub-19 e 
fomos campeão e vice- em 
anos subsequentes- no sub-
17. Então temos um bom 
knowhow nesse campeo-
nato de seleções”. O técnico 
disse ainda que essa é a 
principal disputa do ano e 
que as seleções da Paraíba 
devem trazer bons resulta-
dos, já que ocupam posição 
de destaque nas respectivas 
categorias. “O nosso sub-
17 está na elite do voleibol 
brasileiro e o sub-19 está 
na primeira divisão, das 
três divisões que disputam 
o campeonato”. 

Já as seleções paraiba-
nas masculinas, seleciona-
das em dezembro do ano 
passado, irão passar por 
novo processo que deve 
acontecer no início do se-
gundo semestre, como ex-
plicou o técnico das equi-
pes sub-17 e sub-19, Jorge 
Carvalho. “Em junho ou ju-
lho será feita uma nova con-
vocação, já que para nós a 
primeira competição deve 
acontecer apenas em se-
tembro”. O técnico disse 
ainda que os treinos com 
os atletas da sub-17 estão 
acontecendo desde o dia 3 
de janeiro. “O campeonato 
brasileiro, que aconteceria 
em fevereiro, foi adiado por 
conta da pandemia. Mais 
prudente diante da situa-
ção e para nós, mais tempo 
pra treinar’.

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Seletivas definem atletas da
Paraíba na seleção de vôlei
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Na seletiva feminina, bastante disputada, foram escolhidas 40 atletas entre 17 e 19 anos para disputar o 
Campeonato Brasileiro. O naipe masculino já passou pelo primeiro teste, mas novas observações ainda serão feitas 

Foto: Reprodução/Instagram
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Clube alcança feito inédito na competição e não dá chance ao adversário com uma vitória tranquila por 4 a 0

O Palmeiras finalmente 
tem a sua Copinha. Depois 
de décadas de provocação 
dos adversários, o time al-
viverde conquistou pela pri-
meira vez o título da Copa 
São Paulo de Juniores com 
uma goleada sobre o Santos 
por 4 a 0, na manhã de ontem, 
no Allianz Parque, na capital 
paulista. Os gols foram mar-
cados por Gabriel Silva (2), 
Endrick e Giovani.

Os versos “Palmeiras 
não tem Mundial, não tem 
Copinha, não tem Mundial”, 
criados a partir da canção 
“História pro Sinhozinho”, de 
Dorival Caymmi, perderam o 
sentido na manhã quente de 
ontem. O Palmeiras começou 
o torneio como favorito, con-
firmou essa condição e foi 
o grande time do torneio. A 
festa dos 468 anos da cidade 
de São Paulo é verde.

Maior e mais visível tor-
neio das categorias de base 
por causa das férias do fute-
bol profissional, a Copinha 
marca a conquista de uma 
grande geração. É a continui-
dade de um longo trabalho 
do pentacampeão estadual 
da categoria. Vários atletas, 
como Wesley, Danilo e Pa-
trick de Paula têm presença 
constante no time principal. 
Dos 30 inscritos na compe-
tição, 13 atletas atuaram no 
profissional em 2021. Dos 
que entraram em campo na 
final, só dois atletas - En-
drick e Mateus - nunca foram 
relacionados para o time de 
cima. Além de encerrar o je-
jum, o time alviverde celebra 
a revelação de atletas como 
Endrick, talento de 15 anos, 
Giovani e Gabriel Silva - to-
dos fizeram gol na final.

Campeão da Copinha em 
1984, 2013 e 2014, o Santos 
buscava seu quarto título na 
Copinha, mas cometeu erros 
defensivos e mostrou falta de 
organização no ataque que 
prejudicaram a reação no 
jogo. Os palmeirenses espe-
ram agora que o título inédi-
to da base seja um prenúncio 
da conquista do Mundial de 
Clubes, em fevereiro, para 
enterrar de vez a gozação 
dos rivais. A primeira parte 
da missão está concluída.

Palmeiras goleia o Santos e 
conquista a Copa São Paulo

Seleção Brasileira

Tite treina equipe para enfrentar o Equador

A seleção brasileira 
está finalmente completa 
para a reta final das Elimi-
natórias. Na noite da última 
segunda-feira, os jogadores 
convocados por Tite que 
atuam na Europa desembar-
caram em Quito, no Equa-
dor, onde o Brasil se con-
centra para o duelo contra 
os donos da casa, amanhã, 
às 18h (horário de Brasília). 
Weverton, do Palmeiras, 
chegou na capital equato-
riana de um voo fretado e 
também se juntou ao elenco.

Tite comandou, ontem, o 
primeiro treino com o grupo 
completo no estádio Olímpico 
Atahualpa. Antes, houve aten-
dimento virtual à imprensa 
em entrevista coletiva. Hoje, 
o time realiza atividades no 
estádio Roberto Paz Delga-
do, também em Quito, palco 

da partida contra o Equador. 
Retornando à lista de Tite, o 
lateral-esquerdo Alex Telles, 
do Manchester United, come-
morou a presença na seleção 
e destacou a importância da 
convocação em ano de Copa 
do Mundo. “Eu sei o quan-
to trabalhei e batalhei para 
isso. Estou muito entusias-
mado e motivado para dar o 
meu melhor possível.”

Gabriel Magalhães, za-
gueiro do Arsenal, também 
comemorou a presença no 
time de Tite e diz que a via-
gem ajudou no entrosamen-
to entre os atletas. 

“É importante estarmos 
unidos. Foi uma viagem lon-
ga, podemos conversar so-
bre os clubes que jogamos”, 
disse. “Fico muito feliz em 
poder estar aqui novamente 
É mais um sonho realizado. 
Espero dar o meu melhor e 
ajudar a equipe da melhor 

forma possível.” Únicos jo-
gadores a se apresentarem 
no domingo, o meia Éver-
ton Ribeiro e o atacante 
Gabriel, ambos do Flamen-
go, realizaram uma série de 
exercícios físicos na acade-
mia sob a supervisão da co-
missão técnica. 

Com Covid-19, a dele-
gação brasileira está “des-
falcada” do coordenador 
Juninho Paulista, do auxi-
liar técnico César Sampaio, 
do preparador físico Fabio 
Mahseredjian, do analista 
de desempenho Raony Tha-
deu e do assessor de comu-
nicação Vinícius Rodrigues.

Com 34 pontos, a sele-
ção brasileira lidera a tabela 
de classificação e já garantiu 
vaga no Mundial. Na terça-
feira da próxima semana, o 
Brasil volta a campo para 
enfrentar o Paraguai, no Mi-
neirão, às 21h30.

Agência Estado

O lateral Daniel Alves conversa com o técnico Tite durante a apresentação

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Único integrante do 
Big 3 que compete no 
Aberto da Austrália, Rafael 
Nadal vem fazendo a sua 
parte. O tenista espanhol 
garantiu seu lugar numa 
semifinal de Grand Slam 
pela 36ª vez na carreira. 
Ele sofreu para superar o 
canadense Denis Shapova-
lov numa batalha de cinco 
sets - 6/3, 6/4, 4/6, 3/6 e 
6/3 - e disse que evita pen-
sar no recorde de títulos 
de Grand Slam.

"Eu não espero por 
nada. Eu apenas sigo em 
frente. Em termos do que 
pode acontecer no futuro, 
honestamente não ligo mui-
to", disse o espanhol, ao ser 

questionado sobre a possi-
bilidade de atingir a marca 
de 21 títulos de Grand Slam. 
Seria o recorde histórico, 
superando o suíço Roger 
Federer e o sérvio Novak 
Djokovic. Ambos têm 20 e 
não estão competindo em 
Melbourne.

"Não vou ficar frus-
trado se Novak ou Roger 
terminarem suas carreiras 
com mais títulos de Grand 
Slam do que eu. Vamos 
curtir a situação que te-
mos hoje, cada um de nós. 
Fizemos coisas muitos es-
peciais no nosso esporte", 
disse o ex-número 1 do 
mundo.

Nessa terça, o tenista 

de 35 anos mostrou mais 
uma vez toda sua resistên-
cia e resiliência dentro de 
quadra. Ele abriu 2 sets 
a 0 no placar, mas caiu de 
rendimento, permitiu o 
empate do 14º colocado 
do ranking. No confronto 
dos últimos dois canhotos 
ainda vivos na chave mas-
culina, Nadal fez valer sua 
maior experiência.

"Eu estava destruído 
fisicamente, para ser ho-
nesto. Mas meu saque fun-
cionou bem e, para mim, 
cada jogo que venceu com 
meu saque era como uma 
vitória. Claro que no co-
meço do quinto set eu es-
tava preocupado", admitiu 

o espanhol, que recebeu 
atendimento médico fora 
de quadra depois que Sha-
povalov empatou o jogo.

Algoz do alemão Ale-
xander Zverev, um dos can-
didatos ao título, o cana-
dense atacou a arbitragem 
do brasileiro Carlos Ber-
nardes e criticou a demora 
de Nadal em seus serviços 
no quinto set. Durante o 
jogo, Shapovalov chegou a 
afirmar que a arbitragem 
estava sendo "corrupta".

Ao fim do jogo, ele se 
desculpou pelos excessos, 
mas reiterou as críticas. 
"Eu estava errado quando 
disse que ele é corrupto ou 
o que quer que eu tenha 

dito. Foi no calor do mo-
mento e emocional, mas 
acho injusto ver o quanto 
o Rafa está se safando. Res-
peito tudo o que Rafa fez e 
acho que ele é um jogador 
incrível. Mas tem que ha-
ver alguns limites e regras 
estabelecidas."

Shapovalov se refe-
ria à regra de 25 segundos 
para a reposição de bola em 
quadra, no saque. "Eu esta-
va completamente pronto 
para receber o saque dele e 
o relógio estava marcando 
3, 2, 1... indo em direção ao 
zero. E estava olhando para 
o árbitro, e obviamente tive 
que falar alguma coisa: Eu 
estou pronto para jogar há 

Nadal alcança sua 36a semifinal de Grand Slam 

Não vou ficar 
frustrado se Novak ou 
Roger terminarem suas 

carreiras com mais 
títulos de Grand Slam 

do que eu. Vamos 
curtir a situação que 

temos hoje 

um minuto e meio, e ele me 
diz que não vai dar uma 
violação para o Nadal, por-
que eu não estava pronto 
para jogar. Para mim, é uma 
grande piada se alguém diz 
isso", reclamou.

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

Gabriel Silva (Camisa 10) fez 
uma grande partida e marcou 
dois, dos quatro gols do Palmeiras 
na vitória sobre o Santos

Gonçalo Júnior
Agência Estado
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946 — Edite de Wessex, rainha da Germânia
1583 — Catarina Paraguaçu, indígena tupinambá
1930 — Francisco das Chagas Batista, 
poeta popular, escritor e editor (PB)
1931 — Graça Aranha, escritor e político brasileiro
1957 — José Linhares, magistrado e político brasileiro,
15º presidente do Brasil
1962 — Lucky Luciano, mafioso ítalo-americano
1979 — Nelson Rockefeller, 
empresário e político norte-americano
1985 — Codó, compositor e violonista brasileiro
1987 — Renato Murce, radialista brasileiro
1990 — Toninho Guerreiro, futebolista brasileiro
2009 — Renato Consorte, ator brasileiro
2011 — John Herbert, ator, diretor e produtor brasileiro
2012 — Djaci Alves Falcão, jurista e magistrado (PB)
2014 — Edmilson Fernandes Mota, 
médico e político (PB)
2019 — Wagner Montes, 
apresentador de televisão e político brasileiro
2020 — Júlio Paulo Neto, desembargador (PB)
2020 — Kobe Bryant, 
jogador de basquete norte-americano
2020 — Tunai, cantor e compositor brasileiro

Mortes na História

Obituário
Vinícius Vítor
22/1/2022 – Aos 26 anos, na BR-230, 
em Aparecida (PB), em acidente de 
motocicleta. Ele colidiu seu veículo 
com um carro que vinha no sentido 
contrário e foi arremessado para fora 
da pista.

Foto: Notícia Paraíba

Aforismo
“Os mortos não morrem! 
Então, os cientistas, por 

serem espirituais-humanos, 
proclamarão essa realidade, 

porquanto eles também 
morrerão um dia.”(Paiva Netto)
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Luiz Francisco Ferreira
25/1/2022 – Aos 74 anos, em Santa Rita 
(PB), em acidente de trânsito na BR-230. 
Colidiu seu veículo de frente com um 
caminhão. Ele se dirigia de Santa Rita para 
Pedras de Fogo (PB).

Foto: Reprodução

Natural de Monteiro, na região do Cariri, ele foi presidente e integrou por 22 anos o Supremo Tribunal Federal

Uma década sem o jurista 
e ex-ministro Djaci Falcão

Há uma década (26/1/2012) 
o mundo jurídico e em especial a 
Paraíba perdiam Djaci Alves Falcão, 
magistrado nascido em Monteiro, na 
região do Cariri paraibano, em 4 de 
agosto de 1919. Ele, que morreu aos 
92 anos na capital pernambucana, 

Recife, integrou por vinte e dois anos 
o Supremo Tribunal Federal (STF), 
que presidiu no biênio 1975-/1977.

Filho de Francisco Cândido de 
Melo Falcão e de Inês Alves Falcão, 
bacharelou-se em Direito pela Fa-
culdade de Direito de Recife, em 
1943. No ano seguinte, ingressou na 
carreira da magistratura como juiz 

de Direito do Estado de Pernambu-
co, e, em 1957, foi promovido a de-
sembargador do Tribunal de Justiça 
(TJPE), integrando ainda no estado 
o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 
de 1965 a 1967.

Quando o curso de Direito da 
Universidade Católica de Pernam-
buco foi criado em 1959, Djaci Fal-

cão assumiu a cátedra de Direito 
Civil. Em 1967, foi indicado para 
o cargo de ministro do Supremo 
Tribunal Federal. Ele se aposentou 
em 1989. Foi casado com Maria 
do Carmo de Araújo Falcão e pai 
de Francisco Falcão (ministro do 
Superior Tribunal de Justiça – STJ), 
Conceição e Luciano.

Da Redação

Thich Nhat Hanh
22/1/2022 – Aos 95 anos, no Vietnã. Um dos 
monges budistas mais influentes do mundo 
e uma das figuras mais comprometidas do 
budismo com o Dalai Lama. Era reconhecido 
por ter popularizado o conceito de “aten-
ção plena”, inclusive no Ocidente.

Foto: Reprodução

Karine Delavechia Rodrigues
22/1/2022 – Aos 32 anos, no Rio Grande 
do Sul, após se envolver um dia antes em 
um acidente de trânsito. Cantora de Santa 
Catarina.  carro onde ela estava foi atingi-
do por um caminhão. Outros dois carros 
também foram atingidos na colisão, que 
aconteceu na rodovia ERS-407, em Xangri-lá (RS). Natural de 
Sombrio, no sul catarinense, integrava a dupla Lado B.

Foto: Redes Sociais

Olavo Luiz Pimentel de Carvalho
24/1/2022 – Aos 74 anos, em Richmond, 
no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, 
de causa não divulgada (há suspeitas de 
Covid-19). Escritor e influenciador nascido 
em Campinas, no interior de São Paulo, 
que se intitulava professor de Filosofia e 
ficou conhecido por vídeos e livros que apoiam o conser-
vadorismo político e que recusam o discurso politicamente 
correto. Considerado um ex-guru do bolsonarismo, já foi elo-
giado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais, 
mas criticado por militares que integram seu governo. Deixa 
a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos.

Foto: Globo

Theresa Amayo
24/1/2022 – Aos 88 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), vítima de câncer. Atriz nasceu 
em Belém (PA) e iniciou a vida artística 
nos palcos da capital fluminense em 1950, 
com Dulcina de Moraes. No cinema, atuou 
com Anselmo Duarte em 1955 no filme 
‘O diamante’; e, em 1957, com Mazzaropi, em ‘Fuzileiro do 
Amor’. Na televisão, foi pioneira ao atuar na primeira emis-
sora do país, a TV Tupi. Foi uma das primeiras contratadas 
da TV Globo, estrelando ‘O rei dos ciganos’ (1966), ‘A rainha 
louca’ (1967), ‘Sangue e areia’ (1968), ‘Passos dos ventos’ 
(1968), ‘A última valsa’ e ‘Pecado capital’ (1975). Era viúva 
do polímata Mário Brasini (1921-1997), ator, autor, diretor, 
produtor e inventor do ponto eletrônico. Juntos, criaram o 
Teatro Permanente de Brasília.

Foto: Reprodução

Cícero da Silva Sabino
24/1/2022 – Aos 25 anos, em São Bento 
(PB), vítima de homicídio. Duas pessoas 
em uma motocicleta teriam chegado à re-
sidência da vítima que, ao sair, foi atingida 
por vários disparos de arma de fogo.

Foto: Reprodução

Don Wilson
22/1/2022 – Aos 88 anos, de causas na-
turais. Músico fundador e guitarrista da 
banda The Ventures, ao lado do baixista e 
guitarrista Bob Bogle, em 1958. O grupo se 
tornou uma sensação por uma versão com 
guitarra elétrica de ‘Walk, Don’t Run’, de 
Johnny Smith. A versão alcançou a segunda posição no top 100 
de músicas mais ouvidas no período e foi incluída em lista de 
100 melhores canções com guitarras da história pela revista 
Rolling Stone. Em 2008, a canção voltou a ficar em destaque ao 
ser escolhida para a abertura da série ‘Hawaii 5-0’. Pioneira no 
gênero “surf music”, a banda foi incluída no Rock and Roll Hall 
of Fame em 1996. Em 1994, Quentin Tarantino escolheu ‘Surf 
Rider’ para a trilha sonora de ‘Pulp Fiction: Tempo de Violência’.

Foto: Divulgação

Rony Santana
23/1/2022 – Em Salvador (BA), após pas-
sar mal e ser entubado. Cantor da banda 
de pagode Preto de Luxo. Era diabético e 
estava com o nível de açúcar muito alto.

Foto: Redes Sociais

Paraibano nasceu em 4 de 
agosto de 1919, formou-se 
na Faculdade de Direito de 
Recife e morreu em 2012

Aldenor Sales
23/1/2022 – Aos 60 anos, na Rodovia 
PB-366, em Coremas (PB), em aciden-
te de carro. Ele e a esposa voltavam 
de uma festa de casamento quando o 
veículo capotou. Rita de Moura, de 54 
anos, sofreu fraturas e foi socorrida 
para o Hospital Municipal de Coremas.

Foto: Notícia Paraíba

Jean Jacques Savin
21/1/2022 – Aos 75 anos. Francês 
remava pelo Atlântico desde 1º de 
janeiro e seu corpo foi encontrado 
dentro da cabine de seu barco no sába-
do (22). Num barco de oito metros de 
comprimento e 1,70 de largura, ele 
partiu de Sagres (sul de Portugal) com o objetivo de se 
tornar “sênior do Atlântico” e “se divertir com a velhice”. 
A segurança marítima portuguesa localizou o seu barco 
virado na altura dos Açores na sexta-feira e no sábado, 
um mergulhador conseguiu descer e entrar no barco.

Foto: Phipippe Lopez

Manfred Thierry Mugler
23/1/2022 – Aos 73 anos, em Paris, na 
França, de causas naturais. Estilista fran-
cês que se destacou no mundo da moda 
nos anos de 1980. Nascido em Estrasbur-
go, em 1948, ele foi para a capital francesa 
aos 20 anos e criou a sua própria marca 
de moda, a Café de Paris, em 1973, um ano depois de criar 
uma empresa em nome próprio.

Foto: Uol

Genivaldo Fernandes
Mendonça (Potoka)
23/1/2022 – Aos 68 anos, em Brasí-
lia (DF), por complicações da diabetes. 
Sambista e compositor da capital federal. 
Compôs vários sambas, gravou oito discos, 
foi um dos fundadores da Escola de Samba 
Império do Guará, além de ser o criador e apresentador do 
programa ‘QG do Samba’, nas Rádios Cultura FM e Guará FM. 
Em 2020, ele inaugurou a Rádio Lobo Guará. Natural do Rio 
de Janeiro, chegou a Brasília em junho de 1970.

Foto: Redes Sociais

Antônia Santa Cruz
23/1/2022 – Aos 116 anos, no Distrito de 
Salgadália, em Conceição do Coité (BA), por 
causas naturais. Segundo o Gerontology 
Research Group (GRG) – Grupo de Pesquisa 
em Gerontologia – a baiana era a mulher 
mais velha do Brasil. Ela deixa uma irmã de 
107 anos, que mora no Rio de Janeiro. Tinha um irmão mais 
novo, que morreu pouco depois que completou 100 anos.

Foto: Reprodução

Maiquel Falcão
23/1/2022 – Aos 40 anos, em Pelotas 
(RS), assassinado. Ex-lutador de UFC foi 
esfaqueado em frente a um bar. Ele deixou 
o UFC em 2011 após problemas judiciais 
com o campeonato. Além de vencer a cate-
goria dos pesos-médios no ‘Bellator MMA’, 
sofreu um infarto e foi internado em Pelotas em 2011.

Foto: Lance

Breves & Curtas
# Descarga elétrica durante a escalada 
Dois escaladores foram atingidos por um raio na Serra do Cipó, 
em Santana do Riacho, em Minas Gerais, no último dia 11. Um 
deles morreu por conta da descarga elétrica e outro foi retirado 
do local em uma ambulância, em estado grave. Eles (um homem 
que morreu e uma mulher) faziam parte de um grupo de aproxi-
madamente 20 pessoas que estava na pedra que foi afetada pelo 
raio. Chovia no momento da descarga elétrica.

# Filhote de cachorro é espancado até a morte
Um médico foi preso em Cascavel, no Paraná, após agredir um 
cachorro até a morte. À Polícia Militar, o homem afirmou que ten-
tava disciplinar o cachorro por ter urinado em um local proibido. 
A polícia foi chamada por uma vizinha que ouviu as agressões. 
No local, a mulher mostrou áudios do ocorrido. Ele confessou ter 
agredido o animal. Filhote da raça Spitz Alemão, o cão foi levado a 
uma clínica veterinária, mas chegou ao local sem vida.

# Mecânico francês morre no Paris-Dakar
Quentin Lavalée, mecânico francês, de 20 anos e chefe de mecâni-
cos da PH Sport, equipe que participou na categoria de clássicos 
no Rali Paris-Dakar, morreu no último dia 14 em um acidente, 
no percurso de ligação entre Bisha e Jeddah, na última etapa da 
prova realizada na Arábia Saudita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 
julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00002/2022, cujo objeto 
é a aquisição de combustíveis. Tendo como VENCEDORA e HABILITADA a empresa: COMÉRCIO 
DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI – CNPJ nº 30.385.580/0001-43, considerada 
vencedora dos itens 01 e 02, com o valor global de R$ 1.218.000,00 (hum milhão, duzentos e 
dezoito mil reais). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe 
de apoio, não havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será 
encaminhado ao ordenador de despesas para fins de adjudicação e homologação.  

Aguiar-PB, 25 de Janeiro de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022
OBJETO. Contratação de empresa do ramo para aquisição de combustíveis. O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, por meio de sua pregoeira, torna público para 
conhecimento dos licitantes participantes do Processo Licitatório em epígrafe que, em 20/01/22, a 
empresa ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI, interpôs Recurso 
Administrativo contra lances vencedores da empresa JOSÉ RODOLFHO REGIS COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS EIRELI, alegando preços inexequíveis. Fica a empresa vencedora intimada a 
apresentar contrarrazões no prazo legal, caso ache necessário. O referido recurso encontra-se 
disponível para consulta no endereço Avenida Quinze de Novembro, 153, Centro - Alagoa Grande 
– PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3273-2267.

Email: saude_alg@hotmail.com.
Alagoa Grande - PB, 24 de janeiro de 2022.

FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2022

Torna público a retificação do edital da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00005/2022, 
do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. A data de abertura do certame fica 
remarcada para o dia 07 de Fevereiro de 2022 às 08h00 horas. As demais disposições do Edital 
permanecem inalteradas.

Alagoa Nova - PB, 25 de Janeiro de 2022.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS EM ATERRO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R$ 28.800,00.

Alagoa Nova - PB, 24 de Janeiro de 2022
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DV00004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-

DOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS EM ATERRO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS – SAÚDE 
E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. VIGÊNCIA: até 24/01/2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00013/2022 - 24.01.22 - SIM GESTAO 
AMBIENTAL SERVICOS LTDA - R$ 28.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO
Nº 002/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, 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 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: aquisição de Gêneros ali-
mentícios destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal 
de ensino, secretarias municipais e Fundo Municipal de Saúde, conforme descrito e especificado 
no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 08/02/2022 às 09h01mim. O edital 
e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.
br e http://www.alagoinha.pb.gov.br., ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro 
- Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 25 de janeiro de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 3RB COMERCIAL 
DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 1.281.028,44; IRMÃOS MARTINIANO LTDA - R$ 405.526,32.

Araruna - PB, 25 de janeiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09:00 HORAS DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa 
jurídica especializada em Assessoria na área de Educação, para prestar serviços a Prefeitura Mu-
nicipal de Araruna – 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 10/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 25 de janeiro de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00016/2021, que objetiva: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MOREIRA; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP - R$ 
458.295,49. Fica desde já o licitante vencedor convocado para assinatura do respectivo contrato.

Araruna - PB, 25 de janeiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00017/2021, que objetiva: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO LUIZ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE ALTO 
GRANDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PB 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP - R$ 189.769,16. Fica desde já o licitante vencedor 
convocado para assinatura do respectivo contrato.

Araruna - PB, 25 de janeiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00018/2021, que objetiva: PAVI-
MENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO – CENTRO – ARARUNA/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EMPROTEC 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 300.959,19. Fica desde já o licitante vencedor convo-
cado para assinatura do respectivo contrato.

Araruna - PB, 25 de janeiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00019/2021, que objetiva: 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PADRE CRISTIANO MUFFLER – CENTRO – ARARUNA/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EMPRO-
TEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 247.142,33. Fica desde já o licitante vencedor 
convocado para assinatura do respectivo contrato.

Araruna - PB, 25 de janeiro de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Reforma da Escola Municipal de Mata Velha, situada na zona rural do município de 

Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00015/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 
2021: Recursos Próprios do Município/Recursos do MDE 02.050 Secretaria de Educação, Cultura, 
Desporto e Lazer Ficha: 12 361 0005 1005 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR 
ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 12 365 0004 1008 CONST.AMPL. E 
EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS Elemento de Despesa: 4490.51 99 Obras e Ins-
talações. VIGÊNCIA: até 20/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna 
e: CT Nº 00007/2022 - 21.01.22 - PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 334.858,11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICÍPIO DE AREIAL – PB, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO 286/2021 – SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO. LICITANTES HABILITADOS: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; 
CONSTRUPRIME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI; DIAS CONSTRUCOES LTDA; ECOMAQ 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MAQUINAS EIRELI; LCS CONSTRUTORA; LOTUS LOCAÇÕES 
& ENGENHARIA; M.P.O. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI; MATRIX CONSTRUTORA 
EIRELI – EPP; MELO CONSTRUCOES EIRELI; ROQUE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
UG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA 
FORTE BRASIL EIRELI; INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; JGM ENGENHARIA E 
INCORPORACAO LTDA; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI; NATAL JOSE BARBOSA 
DA SILVA; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; SPX CONSTRUCAO 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 14/02/2022, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua São Jose, 472 - Centro - Areial - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. 

Areial - PB, 24 de Janeiro de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessidades deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CONTEUDO MARKETING 
E TECNOLOGIA EIRELI - R$ 12.557,00; EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO - R$ 40.000,00; 
LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 1.040.300,00; MULTFORTE COMERCIA E SUPRI-
MENTOS DE INF LTDA - R$ 5.975,00.

Areial - PB, 26 de Janeiro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessi-
dades deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Areial: 02020.04.122.2003.1005 – AQUISIÇÃO DE MOBILI-
ÁRIO E EQUIPAMENTOS GERAIS 02030.04.122.2004.1006 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E 
EQUIP. GERAIS 02040.12.361.1005.1007 – AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.1009 – AQUIS.MOBILIARIO E EQUIP.P/UNIDADES ESCOLARES 
02040.12.361.1005.2072 – MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2081 – MANUT. 
DO ENS. FUND. – FUNDEB 30% 02040.12.361.1005.2083 – MANUT. DO ENS. FUND. – COM-
PL. VAAF FUNDEB 30% 02040.12.365.1004.2088 – MANUT. EDUC. INFANTIL – FUNDEB 30% 
02060.08.122.2007.1021 – AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIP. P/SEC.ASSISTENCIA SOCIAL 
02060.08.243.1010.2029 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA 
02090.10.301.1008.1013 – AQUIS. DE MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ UBS´S 02090.10.301.2006.2021 
– MANUT. DOS SER. DO FUNDO MUN. SAÚDE NATUREZA DA DESPESA: 449052–EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 500, 599,540,551,569,570,550,541,660,601,631,621,
659. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Areial e: CT Nº 00007/2022 - 26.01.22 - CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA 
EIRELI - R$ 12.557,00; CT Nº 00008/2022 - 26.01.22 - EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 
- R$ 40.000,00; CT Nº 00009/2022 - 26.01.22 - LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 
1.040.300,00; CT Nº 00010/2022 - 26.01.22 - MULTFORTE COMERCIA E SUPRIMENTOS DE 
INF LTDA - R$ 5.975,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADAS A DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: C MENDES XAVIER JUNIOR 
MAGAZINE - R$ 257.600,00; COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI - R$ 
170.313,00; JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 66.898,00.

Belém - PB, 25 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME - R$ 259.607,55; C MENDES 
XAVIER JUNIOR MAGAZINE - R$ 11.400,00; COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA 
EIRELI - R$ 666.832,40; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 40.778,50; 
JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 213.610,50.

Belém - PB, 25 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICIPIO DE BELÉM/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 296.559,55; MAIOR CLEAN COMERCIO 
VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI - R$ 291.674,42.

Belém - PB, 25 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022

OBJETIVO: Contratação de serviços técnicos de assessoria jurídico-administrativa junto Se-
cretaria da Administração, Gabinete da Prefeita, Procuradoria, Secretaria de Saúde, Educação e 
Assistência Social deste município

FORNECEDOR:  ITAMARA MONTEIRO LEITÃO, CPF Nº 010.972.934-08
VALOR GLOBAL: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)
PRAZO: até 31 de dezembro de 2022.
Ratifico a Decisão, nos termos do art. 25, do referido diploma legal, e com base no parecer emitido 

pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da empresa supramencionada para assinatura 
do termo do contrato, nos termos do art.64, caput da Lei 8.666/93, sob as penalidades da lei, como 
também que se proceda a publicação legal do extrato de Inexigibilidade devido.

Gabinete da Prefeita do Município de Boa Ventura- PB, 14 de janeiro de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA DE BOA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.  01.006/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO:  ITAMARA MONTEIRO LEITÃO, CPF Nº 010.972.934-08.
OBJETIVO: Contratação de serviços técnicos de assessoria jurídico-administrativa junto Se-

cretaria da Administração, Gabinete da Prefeita, Procuradoria, Secretaria de Saúde, Educação e 
Assistência Social deste município.

FORNECEDOR:  ITAMARA MONTEIRO LEITÃO, CPF Nº 010.972.934-08
VALOR GLOBAL: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)
PRAZO: até 31 de dezembro de 2022.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, II e § 1º e art. 13, inciso II e III da Lei nº 8.666/93 e Inexi-

gibilidade nº. 001/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2022
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 002/2021
CONTRATO Nº.  0009/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: AGURISMANA CÁTIA DE SOUSA-ME,CNPJ SOB Nº. 01.660.147/0001-70
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CAIXÕES E URNAS FUNERÁRAIS 

COM E SEM TRANSLANDO, DESTINADA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA 
DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.

VALOR GLOBALcom o valor R$ 134.624,36(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS 
E VINTE EQUATRO E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022
A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 

interessados que no dia 08/02/2022 às 10h00min, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
COM REGISTRO NA ANP PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA 
OFICIAL, para atender a necessidades das Secretarias do município, conforme consta do Edital 
durante o exercício de 2022. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente 
através do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Lici-
tações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 
12h00min e/ou do portal http://www.portaldecompraspúblicas.gov.br.

Cabaceiras PB, 25/01/2022. 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de aparelho de CPAP 
(Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), aparelho este utilizando durante o sono para tentar 
diminuir a ocorrência da apneia de sono, evitando o ronco durante à noite e melhorando a sensação 
de cansaço, para atender à necessidade de saúde do usuário ERNANDES SOUSA MEDEIROS, 
do Município de Cabedelo–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 25 de Janeiro de 2022
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de 

equipamentos para complementação do cercamento eletrônico, para atender a necessidade do 
Município de Campina Grande PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº 
AD00011/2021 - Ata de Registro de Preços nº 000239/2021, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Eletrônico nº 00041/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Hambur-
go – Rio grande do Sul. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de Melhoria no 
Sistema de Trânsito 3390.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1001 – Recursos 
Ordinários. VIGÊNCIA: até 06/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito 
e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00002/2022 - 25.01.22 - Velsis Sistema e 
Tecnologia Viária S.A. - R$ 4.758.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria 
Técnica Especializada junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 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; Recomen; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JADIR FERNANDES DA ROCHA  - R$ 24.000,00.

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

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0011/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRUTAS E 

VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRA-
MAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE 
SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 26/01/2022, ÀS 09H00MIM; ENCERRAMENTO DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/02/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
07/02/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 07/02/2022 ÀS 
09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDE-
REÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://CONCEICAO.PB.GOV.BR/
ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.

CONCEIÇÃO/PB, 24 DE JANEIRO DE 2022.
FIDEL FERREIRA LEITE

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Congo – PB, TORNA PÚBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento da Habilitação, referente à Tomada 
de Preços em epigrafe, que tem por objeto CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO 
MUNICIPAL DO CONGO/PB. EMPRESA INABILITADA: A Empresa HARPIA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.836.842/0001–71, deixou de atender ao disposto no instrumento 
convocatório, nos itens: 6.1.2.3 – Certidão Negativa Federal e o item: 6.1.3.1 – Certidão Negativa 
de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, ficando portanto, INABILITADA. EMPRESA 
HABILITADA: AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 27.106.131/0001-
04. Não havendo qualquer manifestação a ser constada em ata, mas sim a renúncia expressa ao 
direito de interpor recurso, na forma da alínea “a” do inc. I, c/c § 6º do art. 109 e inc. III do art. 43 
da Lei Federal nº 8.666/93, os representantes das empresas licitantes assinaram o termo expresso 
de desistência de recurso quanto a essa Fase, possibilitando nesta mesma sessão ser realizado 
a análise da proposta de preços do licitante habilitado como segue. PROPOSTA CLASSIFICADA 
E VENCEDORA DO CERTAME: AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: 
R$ 237.018,56 (duzentos e trinta e sete mil dezoito reais e cinquenta e seis centavos), conforme 
consta nos autos do processo administrativo.

Congo - PB, 24 de janeiro de 2022
JUÇARA QUINTANS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DO CONGO/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Muni-
cipal nº 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 25 de Janeiro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/0222
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO 
CONGO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Municipal nº 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 25 de Janeiro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 
Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 
10:05 horas do dia 08 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: 
licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.
br/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 25 de Janeiro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Aber-
tura da sessão pública: 12:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 12:05 
horas do dia 08 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-
-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 25 de Janeiro de 2022
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais,Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 001/2022, que 
objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado no corte de terra nas 
propriedades dos pequenos agricultores do município de Coremas–PB, devidamente cadastrados 
na Secretaria de Agricultura, visando o plantio para safra de 2022, com 04 (quatro) tratores de pneus 
(Com grade aradora de 12 a 14 discos), sendo uma para cada região (Norte, Sul, Leste e Oeste), 
conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente vencedor:Obraplan Empresa de Limpeza e Conservação Urbana-
-ME, CNPJ: 26.764.981/0001-37, Rua Raimundo Bernardo da Silva, N° S/N, Complemento: Térreo, 
Bairro: Linha de Ferro, Cep: 58.770-000, Cidade: Coremas-PB, com o valor de R$ 95,00 (Noventa e 
cinco reais) por cada hora trabalhada, perfazendo o valor total de R$ 142.500,00 (cento e quarenta 
e dois mil e quinhentos reais) pelas as 1.500 (mil e quinhentas) horas. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 21 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 002/2022, que ob-
jetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços parcelado roçando de vegetação 
das laterais dar estradas vicinais de terra que cortam o município de Coremas–PB, sendo 01 (um) 
metro de recuo de cada lado, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: Paulo Cesar Tavares 
Conserva-ME, CNPJ: 26.754.111/0001-87, Rua Das Acacias, N° 08, Bairro: Centro, Cep: 58.660-
000, Cidade: Juazeirinho-PB, com o valor de R$ 73,00 (Setenta e três reais) por cada quilômetro 
trabalhada, perfazendo o valor total de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) pelas as 1.000 (mil)
quilômetros. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 21 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 005/2022, que 
objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar parcelado serviços de mão–de–obra 
especializada de mecânica (Partes elétrica, motor, suspenção em geral) nos veículos da linha leves 
e pesada pertencente ao município e os que por força contratual tenha direito ao mesmo, lotados 
nas diversas Secretarias, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:Pessoa jurídica: Al-
berivan Lopes Amurin-ME, CNPJ: 29.383.303/0001-12, Rua Francisco Severino de Souza, Nº S/N, 
Bairro: Cruz da Tereza, Cidade: Coremas-PB, com o valor total de R$ 35.000,00, referente ao item 
1; Pessoa jurídica: Ana Lucia Matias Rodrigues-ME, CNPJ: 26.290.906/0001-81, Rua Raimundo 
Bernardo da Silva, Nº 712, Terreo, Bairro: Linha Ferro, Cidade: Coremas-PB, com o valor total de 
R$ 47.000,00, referente ao item 2.Desta forma o valor total homologado é de R$ 82.000,00 (oitenta 
e dois mil reais). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 21 de janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 063/2021

Processo Administrativo Nº 193/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
Reforma da E. M. E. F. Menino Jesus no município de Coremas/PB, em conformidade com o Artigo 
24, inciso I, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.Contratada: DB 
Construtora Ltda-ME, CNPJ Nº 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sa, 91, CEP: 
58.900-000, São José, Cajazeiras-PB.Fundamento legal: Art. 24, inciso I da Lei 8.666/93.Unidade 
orçamentaria: 02.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social E Humano; 02.04 Secretaria 
de Educação; Elemento de despesa: 3390.39 Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, (art. 
55, inciso V, da lei nº 8.666/93), da Prefeitura Municipal. Valor global: R$ 27.788,89 (vinte e sete 
mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Coremas-PB, 03 de Janeiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2022

PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma da E. M. E. F. Menino Jesus 
no município de Coremas/PB, em conformidade com o Artigo 24, inciso I, da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores.Fundamento:Com fundamento noArt. 24, inciso I da 
Lei 8.666/93.Recursos: Próprios.Unidade orçamentaria: 02.09 Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social e Humano; 02.04 Secretaria de Educação; Elemento de Despesa:3390.39 Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, (art. 55, inciso V, da lei nº 8.666/93), da Prefeitura Munici-
pal.Contratante:Prefeitura Municipal de Coremas-PB.Contratada:DB Construtora Ltda-ME, CNPJ 
Nº 42.312.300/0001-56, sediada na Rua Maria Moreira de Sa, 91, CEP: 58.900-000, São José, 
Cajazeiras-PB.Valor global do contrato:R$ 27.788,89 (vinte e sete mil setecentos e oitenta e oito 
reais e oitenta e nove centavos).Data da celebração/vigência:04/01/2022 a 04/03/2022.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DOPRIMEIROADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº159/2021
Dispensa de Licitação Por Outros Motivos Nº 019/2021. Contratante:Prefeitura Municipal 

de Coremas/PB.Contratada:Francisco Marculino da Silva-EPP (Mt Manutenções), CNPJ nº 
26.931.0370001-27.Considerandoo serviço objeto da avença, ora aditado e fundamentado na 
cláusula setimado presente contrat;Considerando a necessidade de continuação doa serviçoa 
contratados e a utilização do saldo contratual. Desta forma a vigência passará de 02/07/2022 a 
31/12/2021, para a nova vigência de 31/12/2021 a 30/06/2022, e ainda fica aditivado o valor total 
de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) corresponde a 25% (vinte e cinco) por cento do valor total 
contratado, fundamentado na cláusula decima.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contra-
tuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Irani Alexandrino da Silva(Pela 
contratante) eoSr. Francisco Marculino da Silva(Pela contratada).

Coremas/PB,13de dezembrode 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CHAMADA PÚBLICA 01.2022. 
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Sala da CPL, 

localizada no Prédio Sede da Prefeitura Municipal à Rua Cel. João Pimentel, 37, Centro – Cuitegi/
PB, às 14h00min, do dia 18.02.2022, “Chamada Pública 01.2022”, objetivando aquisições parce-
ladas de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados 
ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE. (Os documentos de Habilitação e 
Projetos de Vendas dos Grupos Formais e Informais interessados, poderão ser entregues a partir 
de 27.01.2022), FUNDAMENTAÇÃO: Art. 14, Par. 1º da Lei Federal 11.947/2009 e Resolução FNDE 
04/2015, de 03/04/2015 e demais legislações pertinentes. Informações: no horário das 08h00min 
às 12h00min, dos dias úteis, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. sites: www.cuitegi.
pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 25 de janeiro de 2022. 
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de galões de água 
mineral natural, potável, sem gás. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 25 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de galões de água 
mineral natural, potável, sem gás. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 25 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículos 
com motorista, para a prestação de serviços de transporte das equipes dos PSF´S da cidade para 
a zona rural e para visitas domiciliares da equipe, no exercício de 2022. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 25 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
PNEUS DE PRIMEIRA LINHA, CÂMARAS DE AR, E COLETES. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 25 de Janeiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Especial de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2021, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONS-
TRUÇÃO DE CRECHE PROJETO PROINFÂNCIA, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto à empresa 
CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - CNPJ 23.407.509/0001-59, com proposta com valor 
global de R$ 1.310.305,19.

Esperança - PB, 25 de janeiro de 2022.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS, CONFORME INDICADO 
NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE PROCESSO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 08 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 08 de Fevereiro 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. 
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 26 de Janeiro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO 

DO EXTRATO DE CONTRATO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021

 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N°: RP00016/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, por meio dopregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a PublicaçãodoA PUBLICAÇÃO DO 
EXTRATO DE CONTRATODO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021 E ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO N°: RP00016/2021, publicadoem: Diário Oficial doEstado (DOE) e no Jornal A União datado 
em 29/12/2021,Pág. 47 – Doe e Pág. 25 e 26 – A União;Publicados erroneamente.

Gado Bravo-PB, 25 de Janeiro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDI-
CO–HOSPITALAR DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1004.2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de 
Saúde 10.301.1004.2025 Manter as Atividades do PAB Fixo 10.301.1004.2029 Desenvolvimento das 
Atividades de Outros programas (SUS) Elemento de Despesa: 3390.30 99 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até 22/12/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRA-
VO e: CT Nº 08601/2021 - 06.01.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 265.710,80; CT Nº 08602/2021 - 06.01.22 - MEDIC MANUTENÇÃO E REPARARO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 53.219,42; CT Nº 08603/2021 - 06.01.22 - MODERNA HOSPITALAR 
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 19.943,00; CT Nº 08604/2021 
- 06.01.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 3.411,30; CT 
Nº 08605/2021 - 06.01.22 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 1.085,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00016/2021
AOS 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, Estado da Paraíba, localizada na José Mariano Barbosa 
- Centro - Gado Bravo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, 
de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
nº 00016/2021 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO–HOSPITALAR DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDI-
MENTO DAS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos - Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de 
Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - CNPJ nº 01.612.651/0001-03 - 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.187.918/0001-15 - Valor: R$ 
265.710,80 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA.- 40.876.269/0001-
50 - Valor: R$ 3.411,30- JOSE NERGINO SOBREIRA - 63.478.895/0001-94 - Valor: R$ 1.085,00 
- MEDIC MANUTENÇÃO E REPARARO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 31.131.938/0001-74  - Valor: 
R$ 53.219,42 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS 
LTDA - 38.827.087/0001-48 - Valor: R$ 19.943,00

Gado Bravo - PB, 22 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRONICO

Nº 00003/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 00003/2022 que objetiva 

Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para 
os alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração 
Municipal para o exercício de 2022, para o dia 08 de fevereiro de 2022 às 13:30 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Rua Antonio André, 26 - Centro - Guarabira - PB. Informações: no ho-
rário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3271–1246. 
E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 

Guarabira - PB, 25 de Janeiro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00018/2022

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 14h00min, do dia 09 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de  01 veículo 
tipo caminhão para melhor atender as necessidades do matadouro Público. 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, 21 de Janeiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00017/2022

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 09 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. 
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, 21 de Janeiro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE CANCELAMENTO

DE PUBLICAÇÃO
Fica desconsiderada a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, onde referia-se a PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 00014/2022, cujo objeto trata-se daAquisições parceladas de Carnes e peixes para 
atendimento das necessidades da administração municipal e complementação da merenda escolar 
no exercício de 2022, publicado no dia 20/01/2022, no Diário Oficial do Município de Guarabira/PB, 
Diário Oficial do Estado/PB, e Jornal A União.

MOTIVO: Duplicidade de objeto referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022.
                                                                                           Guarabira, 25 de Janeiro de 2022

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE SUPRESSÃO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 00037.2021.
OBJETO: A supressão de 20% (representado pelo valor de R$ 7.990,00 – Sete Mil Novecentos e 

Noventa Reais), sobre o valor total do Item 2 (dois) do Contrato cujo valor representa R$ 39.950,00 
(Trinta e Nove Mil Novecentos e Cinquenta Reais), ficando após supressão o valor de R$ 31.960,00 
(Trinta e Um Mil Novecentos e Sessenta Reais), celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA/PB  e a contratada SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 29.345.698/0001-69 para o Contrato nº 00248/2021, datado em 11/05/2021, proveniente da 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 00037/2021, objetivando o Registro de Preços 
para possível contratação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia para prover Solução, 
com vistas a automatizar todos os processos internos e externos da prefeitura, e o controle das 
ações e resultados de seu planejamento estratégico e seus desdobramentos de planos de ação.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 29.345.698/0001-69

JUSTIFICATIVA: Devido a redução do quantitativo do Item 2 (dois) do Contrato em questão, no 
que se refere ao Licenciamento, suporte limitado, atualizações Ilimitadas da Plataforma contratada 
(Serviços Mensais) 500 licenças mensais, passando a ser após supressão 400 licenças mensais, 
correspondente a 20% do valor, que representa redução de R$ 7.990,00 (Sete Mil Novecentos e 
Noventa Reais).

DATA TERMO ADITIVO: 06/01/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 39.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 258/2021 datado de 25/05/2021 e com término de vigência em 31/12/2021, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Contratação de laboratório de análises clínicas 
ou similar para realizações de exames laboratoriais.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLANNE HERCU-
LANO MARINHO.

CONTRATADA:LACRIL LABORTÓRIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA LTDA 
– CNPJ: 41.152.356/0001-28- IRIO PALMEIRA DA NOBREGA NETO

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e por 
ter um grande saldo de quantitativos

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31.03.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: CHAMAMENTO PÚBLICO 04.2021
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 264/2021 datado de 26/05/2021 e com término de vigência em 31/12/2021, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando Serviços em oftalmologia, voltados para consulta 
para diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e campimetria), acompanhamento 
e avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria e tratamento oftalmológico 
de pacientes para .

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLANNE HERCULANO 
MARINHO.CONTRATADA:INSTITUTO VISÃO PARA TODOS – CNPJ: 09.010.563/0001-35 - ES-
DRAS FERNANDES FURTADO

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de caráter de urgência, serviços continuados e por 
ter um grande saldo de quantitativos

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31.03.2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 12.2021.
OBJETO: Prorrogação do Prazo de Vigência Por mais 03 (três) meses, contados do termino do 

prazo de vigência do termo de contrato de nº 00405/2021datado em 01 de outubro de 2021 e com 
termino de vigência em 31 de dezembro de 2021 celebrado inicialmente entre as partes objetivando 
Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e 
aos diversos setores da Administração.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA:KLEBER DEYVID DA SILVA – CNPJ: 08.811.812/0001-29
JUSTIFICATIVA: Por apresentar saldo do quantitativo no Contrato, e por mostrar vantajosidade 

para a Administração Municipal.
REGIMENTO: Lei 8.666/100 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2021
VIGÊNCIA  ADITIVO: 30/03/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/100.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, por meio do site WWW.PORTALCOMPRASPU-
BLICAS, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UMA 
AMBULANCIA MUNICIPAL DE IGARACY PB. TERMO DE CONVENIO Nº 0053/2021,QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO 
MUNICIPAL DE IGARACY, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 33.884 DE 
03 MAIO DE 2013, A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES POSTERIOS. Abertura da sessão 
pública: 15:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 15:01 horas do dia 
11 de Fevereiro 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 Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Federal nº 1024/20/20; 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: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; WWW.PORTALCOMPRASPUBLICAS. 

Igaracy - PB, 26 de Janeiro de 2022
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Execução dos serviços de construção de unidade escolar com seis salas de aula neste 

Município. LICITANTES HABILITADOS: COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E 
LOCACOES EIRELI; CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI; ENGENHARIA GB EMPREENDI-
MENTOS E PROJETOS LTDA; GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; MATRIX 
CONSTRUTORA EIRELI; META COMERCIO E SERVICOS EIRELI; MOURA E ANDRADE CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA; POLYEFE CONTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI; 
SÃO BENTO INSTALACOES EIRELI; UG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI. LICITANTE 
INABILITADO: LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI - não atendeu aos itens 8.3.1 e 8.3.2 
do Edital. Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 04/02/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 25 de Janeiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 10 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de prestadores de 
serviços, destinados ao transporte escolar da rede municipal de ensino de Itapororoca no exercício 
de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca - PB, 25 de janeiro de 2022.
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00001/2022. OBJETO: Contratação de empresa no 
ramo especializada para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e Acompanhamento, 
Orientações Técnicas nas licitações de modalidades diversas, conforme as Leis Federais 8.666/93, 
10.520/02 e 14.133/21, bem como demais legislações vigentes, conforme as necessidades da Ad-
ministração Municipal no exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 07/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializada para prestação de serviços de Consul-
toria, Assessoria e Acompanhamento, Orientações Técnicas nas licitações de modalidades diversas, 
conforme as Leis Federais 8.666/93, 10.520/02 e 14.133/21, bem como demais legislações vigentes, 
conforme as necessidades da Administração Municipal no exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Ser-
viços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00003/2022 - 10.01.22 - JOSE FER-
REIRA DOS SANTOS JUNIOR 08578741447 - JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - R$ 36.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO, COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS 
AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÉCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS 
CONSELHOS ESCOLARES. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Federais e Próprios do Município de Itapororoca: 05.000 Sec Munic Educa-
ção, Cultura, Esp e Lazer 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3390.39 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 18/01/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00008/2022 - 18.01.22 - JOSE FERNANDES DA SILVA 
40335208487 - R$ 31.440,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO CONTINUIDADE

RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, Onde se Lê: às 10:00 horas do dia 20 de Janeiro 
de 2022 – Leia-se: às 09:00 do dia 27 de Janeiro de 2022, Reunião para continuidade dos trabalhos 
fase de lances, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: Fornecimento de MATERIAL ELETRICO para o Município, mediante solicitação e entrega 
parcelada, em atendimento as demandas operacionais 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 Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 
004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 25 de Janeiro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo Nº 2021/061606/SEINFRA 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 07.004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SER-

VIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO TIMBÓ E BELA VISTA, EM 
JOÃO PESSOA-PB.

A Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo 
Nº 2021/061606/SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.004.2022 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 e 10.520, 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 
deste Pregão Eletrônico, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando ven-
cedora da licitação à empresa RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ  Nº 
20.547.072/0001-60 no valor global de R$ 290.503,65,00 (duzentos e noventa mil, quinhentos e 
três reais e sessenta e cinco centavos).

João Pessoa, 25 de janeiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infraestrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10.003/2022
CHAVE CGM: V07R-IK13-FG89-6QGS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09045/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/115374
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 915132
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de material de manutenção para os 

serviços de pintura para os prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino 
de João Pessoa.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 09045/2021, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

RAZÃO SOCIAL TACIEL DA SILVA SANTOS

CNPJ 37.639.423/0001-66

ENDEREÇO Rua Projetada 03, Bairro do 
Novo Araçagi, n° 10, Loja 03

CEP 58.270.000

TELEFONE (83) 98149-1254

CIDADE/ESTADO Araçagi/PB

E-MAIL coenesltda@hotmail.com

REPRESENTANTE 
LEGAL Taciel da Silva Santos

RG: 
3616657 
SSP/PB

CPF: 
097.768.524-16

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

01
Unid

Fita adesiva, material: 
plástico, tipo: demar-
cação, largura: 50 mm, 
comprimento: 10 m, cor: 
vermelha, aplicação: si-
nalização solo

50

R$ 39,76 (trin-
ta e nove re-
ais e setenta e 
seis centavos)

R$ 1.988,00 
(um mil, no-
vecentos e 
oitenta e oito 
reais)

ADERÉ

10

Unid

Tinta esmalte, tipo aca-
bamento: brilhante, cor: 
vermelha, aplicação: me-
tal, material: base resina 
alquídica, características 
adicionais: tipo sintético

500

R$ 70,50 (se-
tenta reais e 
cinquenta cen-
tavos)

R$35.250,00 
(trinta e cinco 
mil, duzentos 
e cinquenta 
reais)

LUX

23 Unid

Graxa, tipo base: óleo 
mineral, tipo espessante: 
lítio, ponto gota: 150 °c, 
tipo aditivos: lubrificante

5
R$ 7,60 (sete 
reais e ses-
senta centa-
vos)

R$ 38,00 
(trinta e oito 
reais)

EUCATEX

32 Unid

Tinta demarcação si-
nalização, base: resina 
epóxi, cor: vermelha, 
caracter ís t icas ad i -
cionais: isenta de cfc, 
aplicação: marcação 
faixas em piso, asfalto 
e sinalização

200

R$ 233,34 (du-
zentos e trinta 
e três reais e 
trinta e quatro
centavos),

R$ 46.668,00 
(quarenta 
e seis mil, 
seiscentos e
sessenta e 
oito reais)

EUCATEX

33 Unid

Tinta industrial, tipo: es-
malte-epoxi, aplicação: 
interna e externa, cor: 
branca, tipo acabamen-
to: brilhante, superfície 
aplicação: piso , parede 
, azulejo

50

R$ 272,90 
(duzentos e
setenta e dois 
reais e noven-
ta centavos)

R$ 13.645,00 
(treze mil, 
seiscentos e 
quarenta e
cinco reais)

EUCATEX

35 Unid

Tinta acrílica, componen-
tes: resina acrílica com 
água, aspecto físico: 
líquido viscoso, cor: con-
creto, tipo acabamento: 
fosco

100
R$ 110,00 
(cento e dez 
reais)

R$ 11.000,00
(onze mil
reais)

EUCATEX

36 Unid

Tinta acrílica, compo-
nentes: resina acrílica 
elastomérica, aspecto fí-
sico: líquido viscoso, cor: 
cinza, tipo acabamento: 
emborrachado, carac-
terísticas adicionais: 
impermeabilizante,anti-
-mofo,anti-térmica

100
R$ 109,00
(cento e nove 
reais)

R$ 10.900,00 
(dez mil e
novecentos
reais)

EUCATEX

VALOR TOTAL: R$ 119.489,00 (cento e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais).

João Pessoa, 25 de janeiro de 2022.
Maria América de Assis Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para REFORMA DA PRAÇA RADIALISTA PASCHOAL CARRILHO, em João Pessoa - PB.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de  janeiro de 2022         26
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO DE GRAMAME, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE ERRATA AO EDITAL
CHAVE CGM: S60G-QL2C-I4UT-G9PS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.0003/2022 PROCESSO ADM. Nº 2021/09512
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 917587
OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de Licenças de Uso, de Softwares para 

Videoconferência via web + armazenamento pessoal em nuvem, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que houve um equívoco quando foi solicitado no item 8.3.4.1 alínea “a.2”, portanto:

Onde se lê:
8.3.4.1
a.2) “Capacidade técnico profissional, por meio da comprovação do licitante que possui em seu 

quadro – por vínculo de natureza trabalhista, contrato de prestação de serviço e ou societária – no 
ato da assinatura do contrato, no mínimo 01 (um) profissional de nível superior com graduação 
em Engenharia da computação, Engenharia de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia 
de Sistemas, Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, e 01 (um) com graduação em Pedagogia.”

Leia-se:
8.3.4.1
a.2) “Capacidade técnico profissional, por meio da
comprovação do licitante que possui em seu quadro – por vínculo de natureza trabalhista, contrato 

de prestação de serviço e ou societária – no ato da assinatura do contrato, no mínimo 01 (um) pro-
fissional de nível superior com graduação em Engenharia da computação, Engenharia de Sistemas, 
Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas.”

Considerando que as alterações não atingiram o objeto, tão pouco, a pesquisa de preço, fica 
mantido a abertura das propostas ocorrerá no dia 27/01/2022, às 08h30 e disputa às 09h00. 

João Pessoa, 25 de janeiro de 2022.
Daiane Roberta Souza Marinho 
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10.004/2022
CHAVE CGM: V07R-IK13-FG89-6QGS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09045/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/115374
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 915132
OBJETO:Registro de preço para eventual aquisição de material de manutenção para os ser-

viços de pintura para os prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino de 
João Pessoa.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 09045/2021, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

RAZÃO SOCIAL
VALOR SUPRIMENTOS – 
COMERCIO DE MATERIAL 
DE CONSUMO EIRELI

CNPJ 70.066.840/0001-32

ENDEREÇO
Rua Santa Cruz Futebol 
Clube, n° 1060, Galpão B, 
Lote 3, Dois Irmãos

CEP 52.171.026

TELEFONE (81) 3444-7035

CIDADE/ESTADO Recife/PE

E-MAIL vendas1@valorsuprimen-
tos.com.br

REPRESENTANTE 
LEGAL

Jan Van  Eyck Batista de 
Sena

RG: 
5784247 
SSP/PE

CPF: 
045.968.054-40

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

19
Unid

Thinner  5,0L 
Diluição de 
esmaltes, óleo e 
vernizes

200

R$ 60,20 
(sessenta 
reais e
vinte cen-
tavos)

R$ 12.040,00 
(doze mil 
e quarenta
reais)

SOLUT

22 Unid

Selador , fundo prepara-
dor, finalidade: melhora 
rendimento e qualidade 
acabamento verniz,, 
aplicação: superfície 
madeira, cor: incolor, 
acabamento: acetina-
do, método aplicação: 
pincel,pistola,boneca, 
características adicio-
nais: secagem
rápida,interior

20
R$ 31,00 
(trinta e
um reais)

R$ 620,00
(seiscentos 
e vinte reais)

LUX

25 Unid

Estopa, material: 
fio algodão puro, 
aplicação: polimento e 
limpeza especial  
embalagem de 1 kg

150

R$ 10,22 
(dez reais 
e vinte e 
dois cen-
tavos)

R$ 1.533,00 
(um mil, 
quinhentos 
e trinta e três 
reais)

TECELAGEM

30 Unid

C o r a n t e  t i n -
t a ,  t i po  uso :  t i n ta 
látex,pva,acrílica,base 
água,argamassa,cera, 
cor: amarela, aspecto 
físico: líquido

200 R$ 3,00 
(três reais)

R$ 600,00 
(seiscentos 
reais)

FREVO

37

Unid

Tinta acrílica, compo-
nentes: água, resina 
acrílica e pigmentos, 
aspecto físico: líquido 
viscoso, cor: pretaTinta 
acrílica, componentes: 
água, resina acrílica 
e pigmentos, aspecto 
físico: líquido viscoso, 
cor: preta

100
R$ 110,00 
(cento e
dez reais)

R$ 11.000,00 
(onze mil 
reais)

LUX

VALOR TOTAL: R$ 25.793,00 (vinte e cinco mil, setecentos e noventa e três reais).

João Pessoa, 25 de janeiro de 2022.
Maria América de Assis Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através de sua CPL, torna público o resultado da 

licitação modalidade Tomada de Preços n.º 001/2021, cujo objeto é a contratação de uma empresa 
de construção civil, para execução das obras de Requalificação do Mercado Público da cidade de 
Juarez Távora.

EMPRESA VENCEDORA: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, CNPJ nº 
35.590.090/0001-00.

VALOR TOTAL: R$ 397.718,15 Trezentos e noventa e sete mil setecentos e dezoito reais e 
quinze centavos).

Juarez Távora(PB), 21 de janeiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através de sua CPL, torna público o resultado da licita-

ção modalidade Tomada de Preços n.º 002/2021, cujo objeto é a contratação de uma empresa de 
construção civil, para execução das obras de Pavimentação em Paralelepípedos nas Ruas: Euclides 
da Cunha, Joaquim Cabral de Vasconcelos e José Freire de Melo na cidade de Juarez Távora.

EMPRESA VENCEDORA: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, CNPJ nº 
31.162.496/0001-23.

VALOR TOTAL: R$ 351.004,83 (Trezentos e cinquenta e um mil quatro reais e oitenta e três 
centavos).

Juarez Távora(PB), 21 de janeiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis a serem entregues de forma parcelada, destinados 
a formação de cardápio de merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil e 
Fundamental, EJA – Educação de Jovens e Adultos e Creche Municipal do Município de Juru – PB, 
de acordo com anexo I. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 04 de Fevereiro de 2022. 
Início da fase de lances: 10:35 horas do dia 04 de fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasí-
lia - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5450/05; 
Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: 
www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 25 de Janeiro de 2022.
Ronny Kleber Pereira De Lima

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2022 - SRP

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09h00min HORAS DO DIA 09 DE 
FEVEREIRO DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS, 
DO TIPO, CARROS DE PASSEIO, VANS, MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES E ETC, PER-
TENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005. Informações: no horário das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: www.lagoaseca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 25 de Janeiro de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022 - SRP

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 11h30min HORAS DO DIA 09 DE 
FEVEREIRO DE 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS 
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005. Informações: no horário das 
08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.
licita@gmail.com. Edital: www.lagoaseca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 25 de Janeiro de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.025/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Instrumentos Musicais para o Município de Malta - 

PBconforme especificações constantes noEdital e seus anexos.
ABERTURA: às 09hs:00min horas do dia 16 de fevereiro de 2022
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB de 08:hs:00min 

as 13:00 de segunda a sexta, site http://malta.pb.gov.br, http://www.tce.pb.gov.br,E-mail:cplmalta19@
gmail.com

MALTA - PB, 24 de janeiro de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de banner em cores, faixa em cores 
e confecção de placas, destinado a Prefeitura Municipal de Marcação. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0013/07; 
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) 
3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Marcação - PB, 25 de Janeiro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00003/2022, do tipo menor preço por item, com o objeto: registro aquisição de 
materiais equipamentos médico hospitalar, cuja abertura será no dia 08.02.2022 às 08:30 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho 
D’água-PB. O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 25 de Janeiro de 2022.
MARILENE TIBURTINO LEITE

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021

Objeto Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em vias públicas urbanas do município 
de Pedra Branca-PB

Vencedoras: 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). Resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. Fica desde já 
convocada para assinar termo contratual.

Pedra Branca-PB, 24 de janeiro de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00006/2020. 

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ nº 05.821.353/0001-76.
OBJETO: Aquisição de combustível, destinados ao veículo a serviço da Câmara municipal-PB 
VALOR R$: 15.597,68 (quinze mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos)
VIGÊNCIA:  31.12.2022.

Pedra Branca -  PB, em  10 de janeiro de 2022
Republicado por incorreção

MARCOS NAZARIO DA SILVA
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – 
ME - CNPJ nº 24.050.566/0001-96, com o Valor Mensal Estipulado deR$ 16.000,00 (dezesseis mil 
reais) e Valor Global Estipulado deR$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), com o objeto a 
Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível 
ambulatorial em consultas, item de PSIQUIATRIA no CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial infanto-
-juvenil) e CER (Centro de Especialidade de Reabilitação), referente a Chamada Pública 00001/2022.

Piancó – PB, em 25 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materias de limpeza de uso pessoal e doméstico 

para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

 Empresa vencedora: UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA 
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Modelo Marca/
Fabricante Qtde Valor

Unitário Valor Total

0063 MAMADEIRASUPER
HIGIÊNICACOM240ML 240ML MAMITA/

MAMITA 500UN R$6,98 3.490,00

0094

SHAMPOO INFANTIL- 
SUAVE, NEUTRO, PARA 
TODOS OS TIPOS DE 
CABELO, SEM CORAN-
TE, QUE NÃO CAUSE 
ARDÊNCIA NOS OLHOS, 
FRASCO 200ML

SHAMPO BEBEANVISA 
25351.566640/2017-85 BEBELOVE/

NUTRIEX 1.125UN R$7,99 8.988,75

Total R$ 12.478,75

Piancó-PB,21 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00054/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessida-

des de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Empresa vencedora: MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Modelo Marca/
Fabricante Qtde Valor

Unitário Valor Total

0056 MACARRÃO NINHO 
EMB. 500G PCT GAMELEIRA 1.250PC R$4,10 5.125,00

Total R$ 5.125,00

Piancó-PB,24 de Janeiro de 2022
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
 Empresa vencedora: PHARMAPLUS LTDA.
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0074 ESCOVA CERVICAL
NÃO ESTÉRIL UNID VAGISPEC 10.000 UN R$ 0,23 2.300,00

0107 LANCETA P/ PUNÇÃO 
DIGITAL C/100 G-TECH 1.000 UN R$ 5,11 5.110,00

TOTAL R$ 7.410,00

Piancó-PB, 25de Janeiro de 2021
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
 Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 

e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2022.

 Empresa vencedora: PHARMAPLUS LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produto Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total
0094 CITALOPRAM 20MG PRATI 9.800CPR R$0,17 1.666,00

0108 CLORIDRATO DE 
LIDOCAÍNA 20MG/ML HYPOFARMA 400AMP R$4,29 1.716,00

0125 DIAZEPAM 
10MG2MLAMP SANTISA 1.900AMP R$0,76 1.444,00

0138 DOBUTAMINA
250MG/20ML-20ML HYPOFARMA 1.200AMP R$8,45 10.140,00

0153 FENITOÍNA 50MG/
ML-5ML HIPOLABOR 500AMP R$3,70 1.850,00

0198 LAMOTRIGINA
 100MG BIOLAB 6.000CPR R$2,34 14.040,00

0267 ONDANSENTRONA
2MG/ML-2ML HYPOFARMA 19.600AMP R$2,86 56.056,00

0268 ONDANSETRONA
2MG/ML4ML HYPOFARMA 12.100AMP R$3,38 40.898,00

0279 PAROXETINA 20MG ZYDUS 29.500CPR R$0,23 6.785,00
0302 RISPERIDONA 3MG BIOLAB 16.400CPR R$0,16 2.624,00

0332

SULFATO FERROSO 
25MG/ML, FE ++, 
SOLUÇÃO ORAL, 
GOTAS 30ML.

NATULAB 2.500FR R$0,91 2.275,00

0333 SULFATO FERROSO 
40MGDEFE++ VITAMED 53.000CPR R$0,04 2.120,00

0336 TERBUTALINA 
0,5MG/ML-1ML GREEN 1.300AMP R$1,47 1.911,00

0342 TOPIRAMATO 50MG EMS 6.000CPR R$0,20 1.200,00
TOTAL R$144.725,00

Piancó-PB, 25de Janeiro de 2021
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00054/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ Nº 31.131.079/0001-13
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessida-

des de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. 
Valor global:R$5.125,00 (cinco mil e cento e vinte e cinco reais)

Piancó-PB, 24 de Janeirode 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00003/2022.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME - CNPJ nº 24.050.566/0001-96.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, item de PSIQUIATRIA no CAPSi (Centro de 
Atenção Psicossocial infanto-juvenil) e CER (Centro de Especialidade de Reabilitação), referente 
a Chamada Pública 00001/2022.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 16.000,00(dezesseis mil reais).
VALOR GLOBAL ESTIPULADO:R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Piancó – PB, em 25 de janeiro de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº 

20.306.488/0001-97
Objeto: Registro de preços para aquisição de materias de limpeza de uso pessoal e doméstico 

para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022. 

Valor global:R$12.478,75 (doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco 
centavos).

Piancó-PB, 21 de Janeirode 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:PHARMAPLUS LTDA – CNPJ Nº 03.817.043/0001-52
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global:R$ 7.410,00 (sete mil e quatrocentos e dez reais).

Piancó-PB, 25 de Janeirode 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um 01 (um) 
Trator Agrícola 0km e 01 (um) Grade Aradora, destinado ao Município de Pilõezinhos. Abertura 
da sessão pública: 09:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:40 
horas do dia 10 de Fevereiro 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) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.
com. Edital: www.piloezinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilõezinhos - PB, 25 de Janeiro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO QUARTO COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº 00032/2021. Tipo: Menor Preço por Item Objeto: Locação 

de Caçambas. O município de Pocinhos, através de seu Pregoeiro, torna público que em face dos 
pareceres emitidos nos autos e em conformidade com a Lei 10.520/02 c/c a Lei 8.666/93, CONVOCA 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, JC COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES, KLU 
LOCAÇÕES & SERVIÇOS (CAIO CÉSAR AZEVEDO LUDGÉRIO), LARISSE LEÔNIA DE PONTES 
NERI, FLUMIR BARBOSA LEITE EIRELI, JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO 
SILVA DO CARMO, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE – ME e PAULO CÉSAR 
TRANSPORTES – ME, classificadas em terceiro a  11 colocados no certame, para Sessão Pública 
no dia 01 de fevereiro de 2022, às 10:30 horas, visando definir vencedor do certame em face da 
desistência dos primeiros convocados. Caso não aceite o quarto colocado, serão convocados os 
demais, até que seja efetivada a contratação ou seja decidida pela revogação da licitação, caso 
ninguém aceite as condições.

Pocinhos, 24 de janeiro de 2022.
Rodrigo Vieira Martins

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2022, para o dia 07 

de Fevereiro de 2022 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Vicente Neri, 78 
- Centro - Prata - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 25 de Janeiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2022, para o dia 07 

de Fevereiro de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Vicente Neri, 78 
- Centro - Prata - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 25 de Janeiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00001/2022, 

para o dia 07 de Fevereiro de 2022 às 08:15 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 26 de Janeiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00001/2022, para o dia 08 de Fevereiro de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para o 
dia 08 de Fevereiro de 2022 às 10:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 
3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 25 de Janeiro de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 11 de fevereiro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO E DRE-
NAGEM DA RUA JOÃO MIRANDA E TRAVESSA JOÃO MIRANDA, NO BAIRRO DO CASTANHO 
– QUEIMADAS / PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores 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, 25 de janeiro de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRADES E PORTÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 
E DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS NO MUNICÍPIO. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 07 de Fevereiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 25 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS E DERIVADOS (FILTROS E ÓLEOS) DE PETRÓLEO PARA O ABASTECIMENTO 
PARA O ANO DE 2022; ADJUDICO o seu objeto a: FAGNER HENRIQUE DA SILVA - R$ 60.314,02; 
HILTON PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 3.151.961,70; SOUZAUTO LUB COMERCIO DE 
LUBRIFICANTES EIRELI - R$ 52.937,00.

Remígio - PB, 24 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTIVEIS E DERIVADOS (FILTROS E ÓLEOS) DE PETRÓLEO PARA O ABASTECIMENTO PARA 
O ANO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FAGNER 
HENRIQUE DA SILVA - R$ 60.314,02; HILTON PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 3.151.961,70; 
SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - R$ 52.937,00.

Remígio - PB, 25 de Janeiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de  janeiro de 2022  27
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 

E DERIVADOS (FILTROS E ÓLEOS) DE PETRÓLEO PARA O ABASTECIMENTO PARA O ANO 
DE 2022. 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: Fagner Henrique da 
Silva - CNPJ 29.857.100/0001-10. Hilton Pinheiro Dantas & Cia Ltda - CNPJ 09.261.355/0001-09. 
Souzauto Lub Comercio de Lubrificantes Eireli - CNPJ 03.995.452/0001-49. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 25 de Janeiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES 
AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E PRONTO ATENDIMENTO VINCULADOS A 
SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. Justificativa: Razões de interesse público. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 25 de Janeiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de carnes, frangos 
e frios diversos, para melhor atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rio Tinto–PB. 
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 Municipal nº 025/05; 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. E-mail: licitacaopmrt@
gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 25 de Janeiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS, ETICOS, GENERICOS SIMILARES (TABELA ABC FARMA), LEITES, SUPLEMENTOS 
E FRAUDAS, POR DEMANDA JUDICIAL DE FORMA PARCELADA DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESSE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA – ME - R$ 223.000,00.

Santa Helena - PB, 24 de Janeiro de 2022
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 0040 2081 MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA – 
FUNDO 3390.32 99 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e: 
CT Nº 00001/2022 - 10.01.22 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.228,65.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS SIMILARES (TABELA 
ABC FARMA), LEITES, SUPLEMENTOS E FRAUDAS, POR DEMANDA JUDICIAL DE FORMA 
PARCELADA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESSE 
MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Santa Helena: 20 500 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0010 2008 
MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 21 
100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10 301 0040 2062 
ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULAÇÃO 3390.32 99 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena 
e: CT Nº 00002/2022 - 24.01.22 - FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME - R$ 223.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RESCISÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 00059/2022-CPL

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00001/2021.

Torna-se públicoa rescisão contratual da empresa ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - CNPJ 23.011.656/0001-05em25 de janeirode 2022, conforme TERMO DE RESCISÃO 
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 00002/2022 que tinha por objeto a contratação de em-
presa para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM. Fundamentado na 
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Maiores informações poderão ser obtidas 
na sede da Prefeitura Municipal de Santa Helena, no setor de licitação, nos horário das 08:00 as 
13:00 horas em dias uteis.

Telefone: (83)3542.1055. E-mail: http://santahelena.pb.gov.br
Santa Helena, 25 de janeiro de 2022.

JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE DISPENSA

Nº 00002/2022
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede temporária na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro 
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, em conformidade 
com o Art. 75, inciso II - da Lei Federal nº 14.133/2021 torna público que fará realizar, Contratação 
Direta - Dispensa de Licitação, para: aquisição de teste rápido COVID-19 SWAB antígeno para 
atender a necessidade da Secretaria de Saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do 
COVID-19 no município de Santa Luzia/PB, conforme edital constante no site do município através 
da página: http://santaluzia.pb.gov.br, setor de licitação e através do e-mail: licitacao@santaluzia.
pb.gov.br. Limite para apresentação da Posposta de Preços: 31/01/2022 às 12:00hs. Informações: 
no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3461-
2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

Santa Luzia/PB, 25 de janeiro de 2022.
Ceciliana Medeiros Vanderlei de Chumacero

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
OBJETO: Aquisição de caminhão, novo, dotado de equipamento coletor compactador de lixo, 

destinado ao município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 08/02/2022, através do Portal de 
Compras Públicas, no endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

São Domingos - PB, 25 de janeiro de 2022.
FRANCISCO JERFESON DO NASCIMENTO.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00001/2022
A Presidente da Comissão de Licitação torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de 
Espinharas - PB, às 09:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022, licitação modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para Reforma e 
Ampliação do Prédio da Secretaria de Educação do Município de São José de Espinharas/PB, 
através do Convênio nº 0087/2021 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

São José de Espinharas - PB, 24 de Janeiro de 2022.
ROGÉRIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através do seu Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO que o procedimento licitatório na Modalidade Tomada 
de Preço com objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de 
pavimentação em paralelepípedo no Bairro São Sebastião, no município de São José de Piranhas 
– PB. Que tinha sua abertura marcada para o dia 04de Fevereiro de 2022, às 09h00, foi remarcada 
para 11 de Fevereiro de 2022, às 09h00, em virtude do edital ter sido enviado incompletamente ao 
Tribunal de Contas da Paraíba. Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na Sala da CPL, 
Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas – PB ou pelos meios virtuais disponíveis: 
E-mail cplsaojosedepiranhas@gmail.com e site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 25 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
RESULTADO DE JULGAMENTO

FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00009/2021
OBJETO:Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da sede da Prefei-

tura Municipal de São José de Piranhas – PB. A CPL deste município, através do seu Presidente, 
torna público que após análises da primeira fase do processo em epígrafe, DECIDE HABILITAR as 
seguintes empresas por cumprirem todas as exigências editalícias: Covale Construções e Serviços 
Eireli, CNPJ nº 11.170.603/0001-58 e Jatobá Construções e Serviços Ltda, CNPJ nº 04.320.189/0001-
50. Caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações. E em 
não havendo interposição de recursos administrativos, fica marcada a reunião para abertura dos 
envelopes contendo as Propostas de Preços dos licitantes habilitados para o dia 03 de Fevereiro de 
2022, às 08h30min, sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua: Inácio Lira, 363, Centro, São José de 
Piranhas - PB. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 25 de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio torna público que a sessãodo Pregão Presencial Nº 

00006/2022, com objeto aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) líquido, destinado ao con-
sumo de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB,cuja sessão de 
abertura do certame ocorreu em 24/01/2022, às 13:30h, foi declarada DESERTA, por ausência de 
participantes/interessados. Fica remarcada nova sessão para o dia 07/02/2022, às 10:00h,na Sala 
da CPL, prédio da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas – PB. 
O edital será republicado, porém permanecerá inalterado. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 25 de Janeiro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parceladamente de material de limpeza, 
destinados às diversas secretarias e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social de São 
José de Espinharas/PB. A PREGOEIRA OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 
através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidia-
riamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da 
licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2022, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA, CNPJ Nº 09.323.745/0001-
66, VALOR R$ 117.816,00. CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA, CNPJ Nº 03.546.167/0001-40, 
VALOR R$ 80.650,80. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ Nº 
40.876.269/0001-50, VALOR R$ 8.288,00. HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIREL, 
CNPJ Nº 20.873.342/0001-23, VALOR R$ 24.801,20. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ Nº 08.158.664/0001-95, VALOR R$ 2.400,00. PAULO 
JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA – ME, CNPJ Nº 09.210.219/0001-90, VALOR R$ 990,00. 
THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477, CNPJ Nº 36.136.131/0001-48, VAOR 
R$ 560,00.   VALOR TOTAL R$ 235.506,00.

São José de Espinharas - PB, 25 de janeiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V 

E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa para o fornecimento parceladamente de material de limpeza, destinados às 
diversas secretarias e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social de São José de Espinharas/
PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA, CNPJ Nº 09.323.745/0001-
66, VALOR R$ 117.816,00. CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA, CNPJ Nº 03.546.167/0001-40, 
VALOR R$ 80.650,80. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ Nº 
40.876.269/0001-50, VALOR R$ 8.288,00. HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIREL, 
CNPJ Nº 20.873.342/0001-23, VALOR R$ 24.801,20. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ Nº 08.158.664/0001-95, VALOR R$ 2.400,00. PAULO 
JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA – ME, CNPJ Nº 09.210.219/0001-90, VALOR R$ 990,00. 
THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477, CNPJ Nº 36.136.131/0001-48, VAOR 
R$ 560,00.   VALOR TOTAL R$ 235.506,00.

São José de Espinharas - PB, 25 de janeiro de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022

OBJETO: Aquisição de material de expediente para as diversas secretarias do município de São 
José de Espinharas/PB, e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município. A PREGO-
EIRA OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições 
da Lei Federal nº 10. 520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00002/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: CRISTINA 
LUIZA DA SILVA NETA, CNPJ Nª 03.546.167/0001-40, VALOR R$ 80.670,31. DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ Nº 40.876.269/0001-50, VALOR R$ 2.775,58. 
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 20.873.342/0001-23, VALOR R$ 
8.733,00. IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA – ME, CNPJ Nº 29.133.351/0001-52, VALOR R$ 
5.726,08. L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA – ME, CNPJ Nº 19.210.207/0001-19, 
VALOR R$ 20.356,50.  THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477, CNPJ Nº 
36.136.131/0001-48, VALOR R$ 47.416,50. VALOR TOTAL R$ 165.677,97.

São José de Espinharas - PB, 25 de janeiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E S 

O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2022, 
que objetiva: Aquisição de material de expediente para as diversas secretarias do município de 
São José de Espinharas/PB, e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município; 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA, CNPJ Nª 03.546.167/0001-40, 
VALOR R$ 80.670,31. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ Nº 
40.876.269/0001-50, VALOR R$ 2.775,58. HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI, 
CNPJ Nº 20.873.342/0001-23, VALOR R$ 8.733,00. IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA – ME, CNPJ 
Nº 29.133.351/0001-52, VALOR R$ 5.726,08. L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA – ME, 
CNPJ Nº 19.210.207/0001-19, VALOR R$ 20.356,50.  THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 
09233171477, CNPJ Nº 36.136.131/0001-48, VALOR R$ 47.416,50. VALOR TOTAL R$ 165.677,97.

São José de Espinharas - PB, 25 de janeiro de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: • Fornecimento de materiais 
gráficos personalizados diversos para as Secretarias desta Edilidade. Abertura da sessão pública: 
09:30 horas do dia 08 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. 
Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 25 de Janeiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: quisição parcelada de materiais Médicos, Hos-
pitalares, Fármacos e Odontológicos diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde e seus demais Órgãos [vinculados]. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 09 de 
Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 25 de Janeiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: • Aquisição parcelada de gêneros alimen-
tícios diversos – perecíveis e não perecíveis–, mediante requisição diária e periódica, destinados as 
Secretarias e demais Departamentos que compõem a Administração deste Município. Abertura da 
sessão pública: 09:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. 
Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 25 de Janeiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: • Aquisição parcelada de Leite 
(vaca) in natura, que tem como objetivo atender ao Programa de Distribuição Gratuita de Leite às 
Crianças em vulnerabilidade deste Município. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 11 de 
Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 25 de Janeiro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais de Construção, destinados a atender as Secreta-
rias da Administração Municipal–Solânea/PB, para o exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00090/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01:00 
– GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02:00 – SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA 
– 04.122.1002.2004 – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRE-
TARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2012/20.608
.2001.2016 – 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019/12.361.2005.2020/12.3
61.2005.2023/ 12.361.2005.2024/12.365.2005.2030/12.365.2005.2031/12.365.2005.2032 – 06:00 
– SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.2041/10.301.2008.2042/10.302.2009.2044/10.302.20
09.2045/10.302.2009.2046/ 10.302.2010.2047/10.305.2011.2049/10.301.2008.2053/10.304.2011.
2054 – 07:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2013.20
58/08.243.2015.2059/08.244.2013.2060/08.244.2014.2061/08.244.2014.2062/08.244.2015.2063/0
8.244.2015.2064/08.244.2015.2065/08.244.2015.2066/08.243.2013.2067 – 08:00 – SECRETARIA 
DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071/15.452.1002.20
72 – 09:00 – 13.392.2021.2074/13.392.2021.2075/27.812.2020.2077/22.022.1002.2076 – 10:00 
– SECRERTARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNLOGIA – 18.122.10
02.2078/18.541.2001.2080 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 (150001000)(15690000)
(15001001)(15401030)(15750000)(17010000)(15001001)((15421030)(16000000)(150001002)
(16600000) – MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – RECURSOS 
ORDINÁRIOS – RECURSOS FEDERAIS – RECURSOS ESTADUAIS – RECURSOS FUNDEB 
30% – FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 30% – REURSOOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS SAÚDE – CONVÊNIOS UNIÃO – CONVÊNIO ESTADOS. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00008/2022 - 21.01.22 - JOÃO ARCANJO PINTO - ME - R$ 373.920,00; CT Nº 00009/2022 - 
21.01.22 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO ME - R$ 496.877,40; CT Nº 00013/2022 - 21.01.22 
- PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 19.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
Contratação de empresa especializada no serviço de edição integrada à impressão de produtos 
gráficos, com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal De Sousa.Abertura 
das propostas no dia 08 de Fevereiro de 2022, às 09:00horas,através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Edital:portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da 
transparência. Informações através do e-mail: cplsousa2017@yahoo.com.

Sousa, 25 de janeiro de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0020/2022

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08 
de Fevereiro de 2022 às 09h00, na Sala do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Sousa, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, Centro, Sousa – PB, procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço através de maior desconto por item. Objeto: 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES CON-
FORME TABELA DA ABC FARMA.Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal 
da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 
3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão) ou; no site do Tribunal de Contas, 
www.tce.gov.br . Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância 
mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 25 de Janeiro de 2022
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00010/2022

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 08 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE AL-
MEIDA – CONVÊNIO Nº 0059/2021. 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, 25 de Janeiro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEP JANDHUY CARNEIRO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nº 25.210.000013.2022
Dispensa de Licitação Nº 0008/2022

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, através do COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO 
, com sede na Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, CEP: 58.704-000 – Patos/PB, inscrito 
no CNPJ sob Nº 08.778.268/0001-60, publica, para conhecimento dos interessados que, nos 
termos do inciso IV, artigo 24 da Lei 8.666/93, realizará Dispensa de Licitação para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS. Devido a urgência para solucionarmos a situação emergencial, 
informamos que aceitaremos as propostas comerciais e de habilitação de todos os interessados 
até 01/02/2022. O Termo de Referência poderá ser solicitado pelo e-mail: compras3chrp@gmail.
com, com cópia para o endereço eletrônico: chrp2021@gmail.com.

Patos, 25 de janeiro de 2022.

COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEP JANDHUY CARNEIRO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nº 25.210.000014.2022
Dispensa de Licitação

Nº 0009/2022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE, através do COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO , 
com sede na Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, CEP: 58.704-000 – Patos/PB, inscrito no 
CNPJ sob Nº 08.778.268/0001-60, publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos 
do inciso IV, artigo 24 da Lei 8.666/93, realizará Dispensa de Licitação para AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. Devido a urgência para solucionarmos a situação emergencial, 
informamos que aceitaremos as propostas comerciais e de habilitação de todos os interessados 
até 01/02/2022. O Termo de Referência poderá ser solicitado pelo e-mail: compras3chrp@gmail.
com, com cópia para o endereço eletrônico: chrp2021@gmail.com.

Patos, 25 de janeiro de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 05

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 
meio da portaria º 708 de 02 de setembro de 2021,publicada no Diário Oficial do Estado em 09 
de setembro 2021,NOTIFICAR(o)a servidor(a) Jhonathan da Silva, mat. 180.271-2, no prazo de 5 
dias úteis para que seja apresentado perante esta comissão processante a entrega da prestação 
de contas referidas no Processo Administrativo Disciplinar n° SEE-PRC-2021/01664 que são o 
programa PDDE/MAIS EDUCAÇÃO, PDDE QUALIDADE, ambos do exercício 2019 e PDDE PB 
exercício 2015 e 2018, , bem como, a omissão na apresentação do Procedimento Licitatório de 
Aquisição de Gêneros Alimentícios exercício 2019, da E.E.E.F.M. Escritor Horácio de Almeida 
localizada no município de João Pessoa/PB.

João Pessoa, 25de janeirode 2022
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 06

A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 
da Portaria nº 027 de 14 de janeiro de 2022, publicada no D.O.E de 15 de janeiro de 2022,NO-
TIFICARo Sr. ELTON DE SOUZA BRITO, CNPJ 21.606.893/0001-93,para comparecer perante 
esta Comissão no dia 02 de fevereiro de 2022, às 13h30min, com a finalidade de participar de 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de DENUNCIANTE em sede do Processo Adminis-
trativo Disciplinar nº SEE-PRC-2021/16702, que tem por objetivo apurar supostas condutas 
inadequadas praticadas por vigilantes no âmbito da E.C.I.T. Pref. Oswaldo Pessoa, localizada 
em João Pessoa/PB.

João Pessoa, 25de janeirode 2022
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 1009 de 30de dezembro de 2021, publicada no D.O.E de 31de dezem-
brode 2021, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) Sergio Ricardo Sales de Oliveira,cpfnº 486.704.804-68, representante 
daQuartier Construção e Incorporação, para comparecer perante esta Comissão no dia 03 de 
fevereirode 2022, às 09:00h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
na condição de TESTEMUNHA em sede do Processo Administrativo Disciplinar n° SEE-
-PRC-2021/17586, que tem por objetivo apurar suposta responsabilidade diante da prestação 
de serviços sem cobertura contratual, e demais documentos.

Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, em 
atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mail para vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 25de janeiro de 2022
Bela. NathalyaKleidy Luciano Rodrigues
Presidente da Comissão de Sindicância

SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:30 horas do dia 09 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE CLORO GÁS LIQUEFEITO E SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO, PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADOS AO SAAE – 
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – BAIA DA TRAIÇÃO/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 06/07; 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) 
99385–3266. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Baia da Traição - PB, 25 de Janeiro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE XADREZ – FPBX
CNPJ 08.973.869.0001-24

FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ – CBX
Edital de Convocação n° 001/2022

AGO – Federação Paraibana de Xadrez
O Presidente da Federação Paraibana de Xadrez, no uso de suas atribuições Estatutárias, 

convoca os Senhores Membros da Diretoria e Entidades Filiadas: COOPERATIVA CULTURAL 
UNIVERSITÁRIA DA PARAÍBA (CODISMA); ESPORTE CLUBE CABO BRANCO (ECCB) e 
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DA PARAÍBA (ANSEF/PB), todas com 
sede Nesta Capital, para se reunirem e participarem da Assembleia Geral Ordinária (AGO), que 
será realizada no dia 02 de fevereiro de 2022, às 15h00, tendo como local o MAG SHOPPING, 
segundo piso, Bairro de Manaíra, Nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (a) Informes da Presidência; (b) Inscrições de chapas para os poderes da FPBX, prazo de 
08 (oito) dias a contar de 24 de janeiro de 2022; (c); Apreciação das contas do exercício 2021, 
acompanhadas de Parecer do Conselho Fiscal; (d) Eleição e Posse do Presidente, do Vice-
-Presidente e Membros do Conselho Fiscal. Obs. A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira 
convocação com maioria absoluta do Colégio Eleitoral, e em segunda convocação meia hora 
após para deliberar com quaisquer números de eleitores. João Pessoa - PB, 24 de janeiro de 
2022. FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE DE MELO/PRESIDENTE. 

A MCL PARTICIPAÇÕES LTDA,CNPJ nº 39.912.960/0001-63, torna público que requereu à 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA 
AMBIENTAL DE INSTALAÇÃOpara o CONDOMÍNIO COMERCIAL (GALPÕES) que será cons-
truído na Avenida Iracy Amélia Costa, no lote 02M, da quadra 12, do loteamento Jardim Gama, 
no bairro Jardim América, em Cabedelo (PB).

M.C Construtora Ltda, CNPJ 40.941.676/0001-02, torna público que requereu da SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente de pesca e agricultura, a LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO, 
para construção de uma edificação multifamiliar, localizado na Rua Rua Sueli Mendes da Silva, 
Quadra 41, Lote 07-A, Renascer–CABEDELO/PB.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de EXECUÇÃO DE FECHAMENTO 
DE RETORNO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO ACESSO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 
JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA (BEIRA RIO) NA INTERSERCÇÃO COM AS RUAS ANTÔNIO 
GAMA E ALFREDO HEIM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO=LOA:1174/19=PROC.:18-8740=SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁ-
RIO CONTEMPLANDO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS=IT:10.242,85=AC:5,9HA
=NE:04=L/ATV:EM TODA CIDADE DEGUARABIRA-PB.Processo: 2022-000173/TEC/LO-3504.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,LO=LIA Nº 58/21 PROC:20-011082=AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGO-
TAMENTO SANITÁRIO = IT:816.895,36 = AC:21,61 M² = NE:07 = L/ATV: ALAGOA GRANDE. 
Processo: 2022-000156/TEC/LO-3495.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de  janeiro de 2022         28
Publicidade
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