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Já em uso em diversos países da Europa e nos Estados Unidos, dispositivo médico será vendido em farmácias e estabelecimentos de saúde licenciados. Página 4

Governador vai 
sancionar Lei dos 
Militares com vetos
João Azevêdo acatou sugestões apresentadas pelos líderes da categoria e irá suprimir 
artigos que serão objeto de regulamentação posterior por meio de projeto de lei. Página 3

 

Pandemia: Prefeitura de
JP irá abrir novos leitos

Bolsonaro teve ‘atuação direta’ 
em violação de sigilo, diz PF

Sistema de mandala ajuda a 
expandir produção no Brejo

Aumento dos casos está pressionando a rede hospitalar 
municipal. Taxa de transmissibilidade já chega a 4,4. Página 5

Presidente teria envolvimento na divulgação de inquérito 
sigiloso sobre ataque hacker, diz delegada ao STF. Página 4

Ação integrada da Empaer, do Funcep e do Instituto Ideias 
vai beneficiar 80 agricultores familiares. Página 19

Colunas

Conforme meus estudos, a terminologia 
‘puxinanã’ é um composto do dialeto Cariri: 

‘puxi-mbana’ que quer dizer algo como: 
‘morro dos tanques’ .  Página 24

Vanderley de Brito

O que muita gente não sabe é que o jornal (A 
União) já possuiu um time de futebol que disputava 

várias competições oficiais, principalmente o 
campeonato de profissionais.  Página 22

Francisco Di Lorenzo Serpa

Alerta Praia Bela, Gramame e Coqueirinho são as praias 
mais perigosas para banhistas, afirma CBMPB. Página 8

Foto: Ascom/CBMPB

Edital disponível Concurso para Companhia 
Docas prevê salários de até R$ 6,619 mil. Página 17
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Paraíba

Aumento na venda de livros no 
Brasil anima setor na Paraíba
Livreiros e editores projetam alta de 10% no comércio 
local de obras; nacionalmente, mercado teve crescimento 
de 29% em 2021, de acordo com sindicato. Página 9

Neste sábado Pela primeira vez, João Pessoa irá sediar o Campeonato 
Norte/Nordeste de Jiu-Jitsu, que irá reunir 700 atletas no ginásio do IFPB. Página 22

Foto: Secom-JP

Esportes
Foto: Arquivo A União

Cinema Amanhã, completam-se dez anos da morte do diretor 
Linduarte Noronha, responsável pelo seminal ‘Aruanda’. Página 24
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

490.428

25.040.161

362.417.416

9.686

625.948

5.626.669

CASOS VACINAS APLICADAS

6.515.188

357.914.576

10.004.517.134
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
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Anvisa libera comércio de autotestes de Covid



É fato relevante, no contexto do recrudescimento dos casos de Covid-19 no 
Brasil – e na Paraíba, em particular – que a maioria dos internados é formada 
por pessoas que não se vacinaram com a primeira dose ou optaram por não 
tomar a segunda, assim como também a terceira, chamada de dose de reforço. 
Esse fato, por si só, comprova que as vacinas são eficazes para barrar a con-
taminação pelo vírus, uma vez que os imunizados com as três doses, muito 
raramente, entram nas estatísticas que envolvem os casos mais graves. Nesse 
público-alvo em particular, obviamente, pessoas acima de 60 anos, que têm 
doenças associadas, entre as quais diabéticos e hipertensos, se contaminadas, 
podem evoluir para internação.      

É quase inacreditável, mesmo em face do crescimento de casos da doença 
em pessoas não vacinadas, constatar que ainda prospera nas redes sociais 
narrativas contrárias à imunização. O mais revoltante é que as posturas 
negacionistas do Governo Federal, desde o surgimento da pandemia, foram 
decisivas para perpetuar esse ambiente de desconfiança em relação à eficácia 
da vacinação.  

Até quando autoridades do Executivo federal continuarão nutrindo falsas 
narrativas em relação às vacinas e à própria pandemia, em flagrante colisão 
com as determinações científicas?  

O cenário é grave. E não foi por falta de alerta das autoridades da Saúde que 
ele assim se estabeleceu. Aqui na Paraíba, por inúmeras vezes – e ainda antes 
da chegada da variante Ômicron –, o secretário estadual de Saúde, Geraldo 
Medeiros, assim como o secretário executivo de Gestão da Rede de Unidades 
de Saúde, Daniel Beltrammi, estiveram nas mídias alertando a população de 
que a aglomeração em eventos para milhares de pessoas, e até em festas fami-
liares, para dezenas delas, seria um vetor de contaminação. Não foram poucas 
as vezes em que se ressaltou a necessidade de se manter o uso das máscaras 
protetivas que, comprovadamente, são uma barreira para evitar o contágio e 
a transmissão do vírus. Mas o que se vê nas ruas são pessoas circulando sem 
máscaras.         

Em João Pessoa, a variante Ômicron, cuja transmissibilidade é maior que as 
anteriores, tem se espalhado de modo célere. De acordo com a pasta municipal 
de Saúde, a taxa de transmissibilidade atingiu 4.4, o que significa dizer que cada 
100 pessoas com o vírus podem contaminar outras 400.  

Não adianta o poder público adotar medidas sanitárias que o momento 
exige, inclusive fiscalizando o respeito ao decreto vigente, se a população não 
se conscientizar de que precisa fazer a sua parte. Essa é uma causa de todos. 
Somente assim poderemos mitigar os efeitos da terceira onda.

Uma causa de todos Resplandecer no mundo! 
O Evangelho de Cristo chama-nos 

sempre ao testemunho de transformar as 
sociedades que habitamos, e chama-nos 
pelo caminho da fé. Nosso Senhor diz aos 
seus discípulos: “Vós sois o sal da terra... 
Vós sois a luz do mundo” (Cf. Mt 5,13-14). 
Os seguidores de Jesus são convocados a 
dar novo “sabor” à vida cotidiana: “Cada 
um de nós é chamado a ser luz e sal no 
próprio ambiente de vida cotidiana, per-
severando na tarefa de regenerar a reali-
dade humana no espírito do Evangelho e 
na perspectiva do Reino de Deus” (Papa 
Francisco).

A cultura que se impõe à nossa rea-
lidade treina-nos para a busca de feitos 
glamorosos, como se nossa 
missão pessoal tivesse que 
realizar grandes marcos his-
tóricos. Contudo, as palavras 
do Evangelho nos pedem sim-
plicidade e constância: ser sal 
e luz no mundo.  Para os ensi-
namentos do Papa Francisco, 
cada um tem “uma tarefa e uma 
responsabilidade pelo dom da 
luz da fé que recebeu. Não de-
vemos guardar como se fos-
se nossa propriedade. Somos, 
ao invés, chamados a fazê-la 
resplandecer no mundo, a doá
-la aos outros mediante as boas obras”. 
A luz da vida cristã que deve brilhar na 
sociedade reclama naturalmente a cultu-
ra da solidariedade e do encontro, ou seja, 
como bons cristãos, devemos repartir o 
pão com o faminto, acolher os pobres e 
peregrinos e cobrir o nu (Cf. Is 58,7). 

O “glamour” da luz cristã é sempre 
a partilha de si e dos bens com os outros 
e jamais a ostentação de esforços que 
passam ou atropelam os irmãos. Deve-
mos estar com os pobres, como irmãos, 
e não os instrumentalizando como ban-
deira ideológica. Se os pobres e necessi-
tados estão diante do nosso horizonte 

existencial, não temamos, é Deus tam-
bém que está a nossa frente nos ensi-
nando o caminho da justiça (Cf Is 58,9). 
O brilho da luz de Cristo, evidenciado na 
vida testemunhal dos cristãos, é o brilho 
da vida solidária que ilumina a vida de 
tantos homens e mulheres que necessi-
tam de nossas mãos caridosas estendidas. 
É verdade que a Igreja não tem a missão de 
colocar-se no lugar do Estado, não temos 
a missão de fazer o papel estatal, mas o 
Evangelho de Cristo nos educa a socorrer 
os pobres, sem meias atitudes; não deve-
mos nos acostumar com o sofrimento de 
quem espera nossa solidariedade.

Ao mesmo tempo, a Igreja coloca-se 
como aquela que educa para 
uma sociedade onde o combate 
à pobreza seja uma realidade. É 
nosso papel, também, enquan-
to cristãos, estarmos atentos à 
realidade e não colaborar com 
uma cultura de morte, de ex-
clusão, de segregação. A justiça 
social é o caminho ideal para 
que todos tenham condições 
dignas de vida, de existência 
como ser humano filho amado 
de Deus. Isso é apresentado 
na doutrina social da Igreja, 
que jamais deve ser entendida 

como uma questão política, mas um con-
junto de ações que estão ancoradas na 
Palavra de Deus, para orientar processos 
de promoção humana a partir da fé no 
Deus feito homem. 

Que sejamos sabor nos diversos luga-
res que se acostumaram com as trevas, e 
a estas levemos a verdadeira Luz que não 
se apaga: “Eu sou a luz do mundo. Quem 
me segue não andará nas trevas, mas 
terá a luz da vida” (Jo 8,12). O chamado 
da fé corriqueiramente nos convida a 
resplandecer a luz do Senhor aonde quer 
que estamos, principalmente, entre os 
mais necessitados e pobres.

E o anfiteatro se foi
Deve ter ocorrido séria mudança de com-

portamento dos filhos desta cidade em seu 
gosto e zelo por ela. 

 Em algum tempo houve esse amor ou  
interesse? Mais que se tenha deixado ruírem 
altares e igrejas, certamente salvou-se o prin-
cipal. São Francisco, São Bento, Carmo, a mais 
rogada de todas que é a Misericórdia, restam 
a garantir que o sentimento religioso é sem-
pre superior à solidez do calcário. Fora dele, 
desse sentimento que mais parece temor que 
devoção, não temos sido mais que descuida-
dos. André Vidal de Negreiros, herói de toda 
uma nacionalidade, veio ter seu retrato numa 
galeria de palácio no governo de Camilo de 
Holanda. Deve permanecer no mesmo lugar, 
na parede de frente com Roosevelt e o famoso 
Barão do Rio Branco.

Em 1951, quando aqui 
cheguei, vi dr. Clóvis Lima, do 
Instituto Histórico, cobrar do 
prefeito Oswaldo Pessoa uma 
estátua para o tamanho de An-
dré Vidal, na altura das nuvens 
ou da que se vê do marquês de 
Pombal numa rica praça de 
Lisboa. Afinal o marquês a re-
construiu. Nosso herói maior 
terminou num busto, deslocado 
na última reforma da praça para 
um estrado alto de algumas to-
neladas de cimento, o busto sob 
um arco em forma de forca.   

Camilo, que ornamentou 
a cidade, entre outras obras, com a balaus-
trada de Trincheiras, cercada do casario das 
elites açucareira, algodoeira e burocrática de 
então, mereceu busto há três ou quatro anos 
arrancado da base. Foi posto lá por Oswaldo 
Pessoa, numa reparação à degola política que 
Camilo sofrera de Epitácio. E setenta anos 
depois, com a elite dirigente em sua maioria 
de formação universitária, tratamos nossa 
memória, nossas prendas culturais com um 
desprezo que os autores das itacoatiaras 

sangraram as unhas para evitar. 
A beleza de anfiteatro que José Américo 

pinta no guia da cidade publicado na lista te-
lefônica de 1969 e republicado, num mimo de 
álbum, na gestão do prefeito Ricardo Coutinho, 
esse rico mirante que a cidade começou a per-
der quando não soube disciplinar a ocupação 
urbana, foi soterrado, já não existe. A favela 
passou a trepar nas barreiras e  cobrir o vale 
de barracos e casebres. E o que foi comparado 
“a um campo de futebol com arquibancadas 
feitas pela natureza, dominando o fundo pla-
no”  passou a morro superpovoado. Caso se 
pudesse dizer que os sem-casa houvessem 
se  apoderado do recreio paisagístico da elite, 
seria, afinal, uma vitória. Mas o que se vê é 
desolador para os merecimentos históricos e 
paisagísticos da cidade. 

A maioria dos gestores 
atua sob pressão. A pressão de 
classe do automóvel, por exem-
plo, que chega a provocar cui-
dados e zelos até exagerados. 
Mas quede a pressão da elite 
cultural pela conservação da 
antiga linhagem? Onde está a 
descendência orgulhosa dos 
que se encarnaram nos ornatos 
e lavores daqueles castelos? A 
última vez que vi alguém entrar 
e sair de um daqueles palacetes 
esse alguém era um Nóbrega. 
A rua que começava depois do 
palácio com a casa do barão do 

Abiahy, foi arrecadando Ribeiros, Machados, 
Holandas, Soares, Pessoas, alcançando o fastí-
gio de arte e riqueza no belvedere que o próprio 
presidente Epitácio estrilou.      

Cícero reavivou a Silva Jardim, habilitando 
o velho casario ao comércio lojista de tecidos, 
confecções, aviamentos. Começou fazendo da 
antiga  4400 um shopping popular, tal como 
fizera na Duque de Caxias de casas fechadas. 
Quem sabe se, antes que tudo acabe, ele desa-
perte olhos fundos por ali? 

 As palavras 
do Evangelho 
nos pedem 

simplicidade e 
constância: ser 

sal e luz no 
mundo   

 Em 1951, quando 
aqui cheguei, vi dr. 

Clóvis Lima, do Instituto 
Histórico, cobrar do 
prefeito Oswaldo 

Pessoa uma estátua 
para o tamanho de 

André Vidal   

Virou gozação!

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antônio
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Por solicitação da categoria, gestor irá vetar artigos que serão objeto de regulamentação posterior via projeto de lei

Governador sanciona Lei dos 
Militares na próxima semana

Indagado se existe a possibilida-
de de deixar o PSD e retornar ao 
PSDB, em face do convite feito 
por Gilberto Kassab para que 
o governador João Azevêdo in-
gresse no partido, o prefeito de 
Campina Grande, Bruno Cunha 
Lima, fez menção a um velho di-
tado popular relacionado à ati-
vidade partidária: “Dizem que 
na política até vaca voa. Não 
duvido de nada”.    

“Não duvido de Nada” 
A decepção de Eva Gouveia, 
certamente, está relaciona-
da a um fato que ela revelou 
à imprensa, horas depois de 
Romero Rodrigues anunciar 
a sua decisão, em vídeo pos-
tado nas redes sociais. A se-
cretária disse que o ex-pre-
feito teria participado das 
articulações para que ela 
viesse para a base do gover-
nador João Azevêdo.    

Em declaração a uma emisso-
ra de rádio de João Pessoa, Eva 
Gouveia revelou decepção pela 
forma como Romero Rodrigues 
anunciou seu apoio à pré-can-
didatura de Pedro Cunha Lima: 
“Não fui comunicada por Rome-
ro, isso dói profundamente. Acho 
que foi desrespeitoso comigo e 
com a própria instância partidá-

“Foi desrespeitoso comigo” 

psd Não seguirá com o psdB, diz eva: “posição de  
romero rodrigues se limita ao seu desejo pessoal” 

apoiou adesão à Base 

Secretária-geral do PSD na Paraíba – e atual secretária executiva de Articulação Política do Governo do 
Estado –, Eva Gouveia (foto) emitiu nota em que atesta que a decisão de Romero Rodrigues de apoiar a 
pré-candidatura de Pedro Cunha Lima (PSDB) a governador não representa uma posição do PSD, mas 
uma opção estritamente pessoal do ex-prefeito de Campina Grande.  “Partidariamente, me cabe, como 
secretária-geral do PSD na Paraíba e membro do diretório nacional, partilhar a posição do órgão superior 

sobre o fato, esclarecendo a todos que a posição de Romero Rodrigues não implica em um posicio-
namento partidário”. Sendo Eva Gouveia uma das lideranças do partido, que foi sedimentado no 

Estado pelo deputado federal Rômulo Gouveia, seu marido, se depreende que não há mais clima 
para que ela e Romero permaneçam juntos no PSD. Ele retornará ao ninho tucano? “Ao tomar 
conhecimento do posicionamento político do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodri-
gues, mantive contato com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. A posição de Ro-
mero se limita ao seu desejo pessoal”, diz outro trecho da nota. Eva Gouveia ainda ressaltou 

a disposição da direção nacional do partido em ter o governador em seus quadros: “Reno-
vamos publicamente que o PSD tem mantido entendimentos com o governador João Aze-
vêdo, sob a perspectiva, inclusive, de filiá-lo aos quadros do Partido Social Democrático”.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Muita gente tinha previsto que o PT ia morrer, que o 
Lula ia morrer. Quem tem fé e a consciência limpa vai 
sempre vencer. Estou numa posição de muita tranquili-
dade vendo a verdade aparecendo a cada dia. Quem 
era herói está virando bandido e quem era bandido 
está virando herói”. Do ex-presidente Lula, comentan-
do a decisão da Justiça de arquivar o caso do tríplex de 
Guarujá. E alfinetando Sérgio Moro (Podemos)  

lula: herói está viraNdo  
BaNdido e BaNdido, herói 

palaNque para lula 

Não haverá lockdowN  

E o deputado estadual Anísio Maia (PT) disse que 
Lula estará no palanque do governador João Aze-
vêdo, nas eleições deste ano: “O governador tem 
reiterado que vai apoiar Lula. Aliás, ele é um dos 
governadores mais enfáticos em anunciar o nome 
do seu candidato a presidente”. Recentemente, 
ele se reuniu com o gestor estadual, ao lado do 
deputado federal Frei Anastácio.    

“Não dá para pensar em lockdown nesse momento, 
fechamento do comércio. Mas nós temos que ado-
tar medidas que contenham as aglomerações”. Do 
secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, 
descartando a adoção da medida extrema no novo 
decreto governamental de enfrentamento à Co-
vid-19, a ser anunciado na próxima semana.   
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Na próxima semana, 
será sancionada pelo go-
vernador João Azevêdo a 
Lei de Proteção Social dos 
Militares, aprovada em de-
zembro pela Assembleia 
Legislativa do Estado. Após 
as reuniões realizadas no 
início de janeiro com as 
entidades representativas 
dos oficiais e praças e da 
Caixa Beneficente da Po-
lícia Militar, o governador 
acatou sugestões apre-
sentadas pelos líderes da 
categoria e vetará artigos 
que serão objeto de regu-
lamentação posterior, por 
meio de projeto de lei que 
o chefe do Executivo enca-
minhará à ALPB.

Um desses vetos será 
ao artigo 49, que tratava da 
possibilidade de incorpora-
ção no Serviço Militar Tem-
porário nas Forças Militares 
de Segurança do Estado da 
Paraíba. Também será ve-
tado o artigo 15, que trata 
da reserva remunerada de 
ofício, objeto de projeto de 
lei que vai ser enviado ago-
ra no retorno dos trabalhos 
legislativos, para permitir 
maior mobilidade e poten-
cializar as promoções de 
todas as patentes da Polícia 
Militar e do Corpo de Bom-
beiros, atendendo a um 
pleito da categoria. 

No projeto de lei que 
o governador enviará ao 
Legislativo também será 
encaminhada proposta de 
alteração na lei de remune-
ração, para adequar a legis-
lação estadual aos ditames 
da Lei Federal 13.954/19, 
ficando assegurado aos mi-
litares que ingressaram na 
corporação até o dia 31 de 
dezembro de 2021 a per-
cepção do adicional de ina-
tividade e o cálculo dos pro-
ventos de aposentadoria 
correspondente ao soldo 
do posto ou graduação ime-
diatamente superior à que 
possuía no serviço ativo.

Prevenção ao câncer

SMS e Sesc fazem citológico e mamografia
A Prefeitura de João 

Pessoa, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), em parceria com 
o Sesc Paraíba retomam, 
na próxima segunda-fei-
ra (31), a realização de 
exames citológico e ma-
mografia, como forma de 
prevenção ao câncer de 

mama e do colo do útero. 
Os exames serão realiza-
dos na unidade móvel esta-
cionada no pátio do Hospi-
tal Municipal Santa Isabel 
(HMSI).

Para garantir a realiza-
ção dos exames, é preciso 
que a mulher interessada 
faça o agendamento, que 

deve ser feito no pátio do 
Hospital Santa Isabel, onde 
a carreta está estacionada.

Os exames são gratui-
tos. Podem fazer a mamo-
grafia mulheres assintomá-
ticas (sem sinais e sintomas 
de câncer de mama), que 
tenham entre 50 a 69 anos 
ou mulheres de 35 anos 

com histórico familiar de 
câncer de mama.

Já o exame citopatoló-
gico pode ser feito por mu-
lheres com idade entre 25 
a 64 anos. 

Documentação 
As interessadas devem 

se dirigir à unidade para 

o agendamento e exames 
portando cópia do RG, CPF, 
cartão do SUS e compro-
vante de residência, no ho-
rário das 7h às 10h ou das 
12h às 15h.

O Hospital Santa Isa-
bel está localizado na Pra-
ça Caldas Brandão, S/N, no 
bairro de Tambiá.

A Fundação Desen-
volvimento da Criança e 
do Adolescente “Alice de 
Almeida” (Fundac) firmou 
mais uma parceria com o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai) 
para profissionalização 
dos jovens que cumprem 
medidas socioeducativas 
em João Pessoa. Os cursos 
junto ao Senai tiveram iní-
cio nesta última semana de 
janeiro e estão benefician-
do 29 socioeducandos do 
Centro Educacional do Jo-
vem (CEJ). 

De acordo com Fabiana 
Varela da Silva, supervisora 
de execução da área de Pro-
fissionalização, Trabalho e 
Previdência da Fundac, a 
Fundação está ofertando, 
inicialmente, dois cursos 
profissionalizantes para os 
socioeducandos do CEJ: Pin-
tor e Revestimento Cerâmi-
co. Ambos tiveram início dia 
25 de janeiro.

“O principal objetivo da 
busca constante de novos 
cursos profissionalizantes 
para o Centro Educacional 
do Jovem é tornar a Unidade 

Socioeducativa referência 
na profissionalização dos 
jovens para o mercado de 
trabalho. E a área da cons-
trução civil é um caminho 
de muitas possibilidades 
para inserção nesse merca-
do”, disse a presidente da 
Fundac, Waleska Ramalho.

Para Rafael Honorato, 
coordenador do Eixo Pro-
fissionalização, Trabalho e 
Previdência da Fundac, os 
jovens do CEJ estão tendo 
uma oportunidade ímpar de 
profissionalização. “O Senai 
é uma escola reconhecida 

nacionalmente pela quali-
dade que tem em seus cur-
sos. Isso vai trazer novas 
perspectivas de vida, não só 
no sentido profissional, mas 
também no pessoal”, ressal-
tou.

Rafael Honorato lem-
brou ainda que a Fundac 
vem ofertando para os so-
cioeducandos, cursos que 
foram escolhidos por eles 
próprios durante consulta 
feita anteriormente, “o que 
nos leva a acreditar que o 
desempenho dos socioe-
ducandos nos cursos pro-

fissionalizantes será muito 
bom”, disse o coordenador, 
enfatizando que a parte prá-
tica será aplicada na própria 
unidade socioeducativa.

Dos 29 socioeducan-
dos do CEJ contemplados 
com os cursos profissiona-
lizantes, 14 estão fazendo 
o curso de Pintor e 15 o de 
Revestimento Cerâmico. 
Ambos os cursos têm dura-
ção de 2 meses (acontecem 
até 31 de março) e os alunos 
irão cumprir carga horária 
de 160 horas, em cada mo-
dalidade.

Fundac investe em profissionalização

Parceria retomada entre a Prefeitura de João Pessoa e o Sesc oferece a realização de exames na unidade móvel estacionada no pátio do Hospital Municipal Santa Isabel

Fotos: Divulgação/Secom-JP
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Investigação sobre a divulgação de inquérito sigiloso do ataque hacker ao STE aponta para violação de sigilo funcional

PF vê indício de ‘atuação direta’ 
de Bolsonaro em vazamento

A delegada de Polícia 
Federal Denisse Dias Rosas 
Ribeiro afirmou ao Supremo 
Tribunal Federal que elemen-
tos colhidos ao longo da in-
vestigação sobre a divulgação 
de inquérito sigiloso sobre 
ataque hacker aos sistemas 
do Tribunal Superior Eleitoral 
apontam para a ‘atuação dire-
ta, voluntária e consciente’ do 
presidente Jair Bolsonaro na 
prática do crime de violação 
de sigilo funcional.

Em documento enviado 
à corte em novembro, a de-
legada afirmou que deixava 
de promover o indiciamen-
to do chefe do Executivo, por 
hora, em razão de seu foro 
por prerrogativa de função - o 
qual implica em autorização 
da corte para a imputação dos 
crimes ao detentor do mesmo. 
No mesmo despacho, Denisse 
pediu a autorização para inti-
mar e colher o depoimento de 
Bolsonaro, presencialmente.

Foi então que a saga para 
oitiva do chefe do Executivo 
começou. Nos capítulos mais 
recentes, Bolsonaro não com-
pareceu à oitiva marcada para a 
tarde de ontem, na PF e o minis-
tro Alexandre de Moraes, do Su-
premo Tribunal Federa l, negou 
recurso do governo para isentar 
o presidente do depoimento, 
mantendo a diligência.

A afirmação da delegada 
sobre o crime de violação de 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou ontem, a liberação de 
autotestes de Covid-19 no Bra-
sil. Por unanimidade, os quatro 
diretores da agência votaram a 
favor. Será permitida a comer-
cialização dos testes por far-
mácias e por estabelecimentos 
de saúde licenciados para ven-
der o dispositivo médico para 
diagnóstico invitro.

Em razão do afastamen-
to, por questões familiares de 
saúde, do diretor-presiden-
te da Anvisa, Antônio Barra 
Torres, a diretora presidente 
substituta da agência, Meiruze 
Sousa Freitas, abriu a reunião 

extraordinária de ontem.
Falando em seguida, a 

diretora relatora da Anvisa 
Cristiane Rose Jourdan Gomes 
votou a favor da liberação da 
venda e uso dos autotestes 
de Covid-19 no Brasil. “Pode 
representar uma excelente es-
tratégia de triagem e controle 
da pandemia, principalmen-
te em razão do contágio que 
atualmente é grande”, disse 
ao citar que o autoteste já está 
em uso em diversos países da 
Europa e nos Estados Unidos.

Acompanhando o voto 
a favor da diretora relatora, 
o diretor da Anvisa Rômison 
Rodrigues Mota também de-
fendeu o uso do autoteste. “É 
uma ferramenta que junta-
mente com a vacinação, o uso 

de máscara facial e o distan-
ciamento social tem desem-
penhado papel importante 
no combate à pandemia em 
outros países”, afirmou. Ele 
acrescentou que os autotes-
tes podem ser vendidos com 
preços menores aos testes 
que já estão em uso no Brasil. 
Entendeu, ainda, que órgãos 
de defesa dos consumidores 
devem continuar trabalhando 
para evitar que qualquer tipo 
de teste seja vendido com pre-
ços abusivos.

Seguindo a votação, o di-
retor da Anvisa Alex Machado 
Campos também apresentou 
decisão favorável, No entanto, 
ele ponderou em quais situa-
ções os autotestes devem ser 
utilizados. “O teste deve ser 

usado para triagem, autopro-
teção e para quebrar a cadeia 
de transmissão da doença”, 
ressaltou. 

Última a votar, a diretora 
presidente substituta Meiruze 
Sousa Freitas também seguiu 
o colegiado e votou a favor da 
liberação. Ela disse que a regu-
lamentação de autotestes será 
muito benéfica no combate à 
pandemia. “É importante lem-
brar que o autoteste não esta-
rá disponível hoje ou amanhã. 
É preciso que uma empresa 
regularizada venha à Anvisa 
regularizar o seu autoteste. A 
partir de análises de critérios, 
terá aprovação e poderá ser 
disponibilizada sua venda em 
estabelecimentos autoriza-
dos”, afirmou.

Anvisa libera comércio de autotestes 
de Covid; farmácias venderão produto

Pepita Ortega e 
Fausto Macedo
Agência Estado

Foto: Agência Brasil

Nos capítulos mais recentes, Bolsonaro 
não compareceu à oitiva marcada para 

tarde de ontem, na PF, e o ministro 
Alexandre de Moraes, do STF, negou 

recurso do governo para isentar o presidente 
do depoimento, mantendo a diligência

sigilo implicou ainda o depu-
tado Filipe Barros. Segundo os 
investigadores, ele e Bolsonaro 
‘na condição de funcionários 
públicos, revelaram conteúdo 
de inquérito policial que de-
veria permanecer em segredo 
até o fim das diligências, ao 
qual tiveram acesso em razão 
do cargo de deputado federal 
relator de uma comissão no 
Congresso Nacional e de pre-
sidente da República’.

A PF diz que Barros entre-
gou os documentos que obteve 
como relator da PEC do voto 
impresso - derrubada pelo Con-
gresso Nacional - a Bolsonaro 
com o intuito de ‘municiar’ o 

chefe do Executivo ‘na narrativa 
de que o sistema eleitoral brasi-
leiro, de votação eletrônica, era 
vulnerável e permitiria fraudar 
as eleições’. No mesmo momen-
to, a corporação já rechaça as 
alegações, destacado que o es-
copo da investigação divulgada 
por Bolsonaro foi uma suposta 
invasão a outro sistema do Tri-
bunal Superior Eleitoral, não 
guardando relação com o siste-
ma de votação alvo dos ataques 
do presidente.

Nesse contexto, a delega-
da mencionou inclusive os ou-
tros ataques feitos por Bolso-
naro em sua ‘cruzada’ contra as 
urnas eletrônicas, lembrando 

da live que motivou a inclu-
são do chefe do Executivo no 
inquérito das fake news. A de-
legada registrou que, ao longo 
das apurações, foi identificada 
‘similaridade no modo de agir’ 
de Bolsonaro com a conduta 
investigada em petição que tra-
ta das alegações sem provas 
feitas pelo presidente contra o 
sistema eletrônico de votação.

Em outro trecho do docu-
mento, a delegada aponta que 
as provas colhidas na investiga-
ção apontam para a autoria da 
divulgação indevida, por parte 
de Barros e Bolsonaro, e para a 
materialidade do crime, ‘confi-
gurada por meio da realização 

da própria live e dos links de 
disponibilização do material’.

Denisse considerou que 
o delito sob apuração impli-
cou em ‘ocorrência de dano à 
credibilidade do sistema elei-
toral brasileiro, com prejuízo 
à imagem do Tribunal Superior 
Eleitoral e à administração pú-
blica’. Além disso, a delegada 
frisou que ‘houve exposição 
de investigação em curso para 
fins destoantes dos indicados 
no pedido de acesso formulado 
pelo parlamentar (Barros) à 
autoridade policial presidente’.

Outro investigado, o dele-
gado Victor Neves Feitosa Cam-
pos, que presidiu o inquérito so-

bre o ataque hacker ao sistema 
interno do TSE, também não 
foi indiciado. A delegada frisou 
que as ponderações sobre Cam-
pos eram provisórias, mas indi-
cou que as mesmas coincidem 
com o resultado de sindicância 
administrativa realizada no 
âmbito da corporação.

A corporação entendeu 
que o delegado decidiu com-
partilhar a investigação com 
Barros ‘em atendimento a soli-
citação formal de parlamentar 
federal que indicava finalidade 
distinta’. Para Denisse, houve 
‘revelação indevida’ do conteú-
do das apurações.

Quem não saiu ileso foi 
o homem da confiança de 
Bolsonaro, o tenente-coronel 
Mauro Cesar Barbosa Cid, que 
acabou indiciado uma vez que 
“na condição de funcionário 
público, revelou conteúdo de 
inquérito policial que deveria 
permanecer em segredo até 
o fim das diligências, ao qual 
teve acesso em razão do cargo 
de Chefe Militar da Ajudância 
de Ordem da Presidência da 
República”.

Segundo os investiga-
dores, Cid auxiliou Barros e 
Bolsonaro a revelar os dados 
do inquérito sigiloso, promo-
vendo a divulgação do conteú-
do do inquérito na internet e 
‘usando’ seu irmão para dispo-
nibilizar um link de acesso que 
foi publicado nas redes sociais 
de Bolsonaro.

Leia mais na Página 15

Vale do Mamanguape

Conselho realiza, dia 9, 
Encontro de Lideranças

O Conselho Estadual 
de Saúde (CES) e a Fede-
ração das Associações 
Comunitárias (Fepac), 
realizam no próximo dia 
9  o  I Encontro de Lide-
ranças do  Vale do Ma-
manguape.

De acordo com o 
presidente do Conse-
lho Estadual de Saúde, 
Eduardo Cunha, o obje-
tivo do Encontro é fazer 
uma ampla discussão 
sobre a real situação da 
região em todos os senti-
dos, principalmente com 
relação às comunidades 
ribeirinhas, agricultura 
familiar, segurança pú-
blica e saúde. “Vamos 
levar ao conhecimento 
das autoridades com-
petentes depoimentos 
de pessoas dessa região 
que vivenciam os proble-
mas enfrentados no dia a 
dia”, comentou Eduardo 
Cunha ao lembrar que 
recentemente numa luta 
do Conselho e de outras 
entidades a água voltou 
a jorrar para as comu-
nidades de Curralinho, 
Itapicirica e Palmeiras  
garantindo o cultivo de 
plantações, consumo hu-
mano e outras atividades.

Entre os temas que 
serão debatidos está:  
“Água, Segurança Públi-

ca e Infra-estrutura no 
Vale do Mamanguape”. 
Para debater sobre esse 
tema foram convidados   
o secretário de Recur-
sos Hídricos do Estado, 
Deusdete Queiroga, o 
comandante Geral da 
Polícia Militar, coronel 
Euller Chaves e o  presi-
dente da Companhia de 
Água e Esgoto da Paraí-
ba, Marcus Vinícius. Ain-
da durante o encontro 
serão discutidos: “ACS e 
Endemias: conquistas e 
desafios”, e “Agricultura 
Familiar”.

Participação
Para participar do I 

Encontro de Lideranças 
do Vale do Mamanguape 
foram convidados o go-
vernador do Estado, João 
Azevêdo, o deputado es-
tadual Felipe Leitão, o 
presidente do Sindicato 
Rural de Mamanguape,  
José João da Silva, o pre-
sidente da Federação 
dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado 
da Paraíba, Liberalino 
Ferreira de Lucena e   
professor Emmanuel 
Fernandes Falcão, coor-
denador de Educação 
Popular (Coep/Proex) 
da Universidade Federal 
da Paraíba.

A Companhia de De-
senvolvimento da Paraíba 
(Cinep) realiza, a partir de 
segunda-feira (31), o Proces-
so Seletivo de Estágio para o 
preenchimento de 12 vagas 
e formação de cadastro de 
reserva nas áreas de Arqui-
tetura, Geografia, Geopro-
cessamento, Comunicação, 
Designer Gráfico, Contábeis, 
Direito, Engenharia Ambien-

tal, Gestão Ambiental, Eco-
logia, Biologia, Agronomia, 
Engenharia Civil, Relações 
Internacionais e Línguas Es-
trangeiras Aplicadas às Ne-
gociações Internacionais. Os 
interessados deverão realizar 
a inscrição no site da Compa-
nhia até o dia 4 de fevereiro. 
O valor da bolsa é de R$ 500, 
mais auxílio transporte.

De acordo com os edi-

tais desta seleção, serão dis-
ponibilizadas para ingresso 
imediato duas vagas para 
Arquitetura, Geografia, ou 
Geoprocessamento; uma 
vaga para Contábeis, três va-
gas para Direito, uma vaga 
para Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Gestão Am-
biental, Ecologia, Biologia, 
Geografia ou Agronomia; três 
vagas para Engenharia Civil, 

e duas vagas para Relações 
Internacionais ou Línguas Es-
trangeiras Aplicadas às Nego-
ciações Internacionais, sendo 
uma delas remunerada e outra 
não. Para Comunicação ou De-
signer Gráfico será formado 
um cadastro de reserva, assim 
como para todas as demais 
áreas, visto que o edital tem 
validade por um ano. 

Cinep abre 12 vagas de estágio e 
inscrição começa segunda-feira

Renata Okumura
Agência Estado



Perigo no verão
Praia Bela, Gramame e Coqueirinho são os trechos do Litoral 
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Nos últimos seis dias, diagnósticos e óbitos representam 44% e 60%, respectivamente, dos casos totais de janeiro

Novos casos e mortes por 
Covid-19 disparam na PB 
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PMJP começa 
a abrir novos 
leitos Covid

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

A última semana marcou 
a confirmação de uma nova 
onda de contaminação pela 
Covid-19. Ao todo, de 23 a 28 
de janeiro, a Paraíba confir-
mou 10.173 novos casos da 
doença. O total representa 
44,69% dos casos totais re-
gistrados desde o início de 
2022, que acumula 22.866 
casos. Ontem, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) con-
firmou novos 3.354 casos da 
doença, sendo 43 com quadro 
moderado e grave, com neces-
sidade de apoio hospitalar.

Entre os óbitos, o núme-
ro da semana atual representa 
60,67% do observado durante 
o ano até ontem. Foram 89 fa-
lecimentos confirmados, sendo 
54 deles notificados nos bole-
tins da SES na semana de 23 a 
28 de janeiro. 

Em dezembro, a Paraíba 
teve 67 falecimentos em de-
corrência do agravamento da 

doença e 3.755 casos. O mês, 
no entanto, foi marcado pela 
instabilidade nos sistemas de 
notificação de casos e vacina-
ção, do Ministério da Saúde. O 
crescimento de casos é resul-
tado das festividades de fim de 
ano e do período de veraneio, 
ambos com aglomerações em 
potencial.

O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar informou 
a entrada de 38 pacientes nos 
leitos de referência para o 
tratamento da doença. Com o 

acréscimo, a Paraíba tem 276 
pacientes hospitalizados por 
Covid-19. Com isso, a ocupação 
total de leitos de UTI (adulto, 
pediátrico e obstétrico) chegou 
a 35%, e 43% nos leitos de en-
fermaria específicos para adul-
tos. Entre as macrorregiões 
de saúde, o Sertão chegou 
a 52% de ocupação em 
UTI e 53% em enfer-
marias. Em seguida, 
a Região Metro-
politana de João 
Pessoa aparece 
com 51% em UTI 
e 44% nos leitos 
de enfermaria. 
Na região sedia-
da por Campina 
Grande, os núme-
ros são de 22% 
em UTI e 38% 
em enfermarias. 
Todos os dados 
das macrorregiões 
de saúde levam em 
consideração leitos 
para adultos.

Ontem, 14 mortes 
foram registradas, sen-
do sete ocorridas entre 
quinta-feira e ontem. As 
demais são datadas desde o 
dia 13 de janeiro. Uma morte 
ocorreu em hospital priva-
do, três nas residências dos 
pacientes e 10 em hospitais 
públicos. Foram acometidos 
nove homens e cinco mulhe-
res, com faixa etária de 50 a 
104 anos. Três pacientes não 
possuíam comorbidades, os 
demais apresentaram cardio-
patia como doença pré-exis-
tente associada à Covid-19 
com maior frequência.

As vítimas residiam em 
João Pessoa (quatro), Cam-
pina Grande (três), Bayeux, 
Cabaceiras, Esperança, Ma-
manguape, Ouro Velho, Quei-
madas e Rio Tinto (com um 
falecimento cada). O estado 
segue com 222 cidades com 
mortes entre seus residentes, 
apenas Riachão do Bacamarte 
não integra a lista.

Medidas restritivas serão ampliadas
José Alves
zavieira2@gmail.com

O governador João Aze-
vêdo se reunirá na próxima 
segunda-feira com os repre-
sentantes do colegiado formado 
por integrantes da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES-PB) 
e da Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária (Agevisa) 
para analisar e discutir o novo 
decreto estadual de combate à 
Covid-19. O decreto entrará em 
vigor a partir do dia 1º de feve-
reiro (terça-feira). O secretário 
da Saúde do Estado, Geraldo 
Medeiros antecipou que o novo 
decreto descarta o fechamento 
do comércio, embora adote 
outras medidas restritivas para 
evitar aglomerações em espa-
ços públicos e privados.

Geraldo Medeiros prevê 
um avanço maior da doença 
no mês de fevereiro, mas com o 
pico da curva devendo aconte-

cer, provavelmente, na segunda 
quinzena de março. “Mas isso 
vai depender das medidas que 
serão adotadas no sentido de 
diminuir a transmissibilidade 
do vírus”.

Ele esclareceu que a pre-
sença da varian-
te Ômicron, que 
tem alto poder 
de propagação, 
teve um aumen-
to na Paraíba, 
principalmente 
em João Pessoa, 
em razão das fes-
tas de natal, ano 
novo, réveillon, 
férias e veraneio.

“Tudo isso está acontecendo 
porque essa parcela da popu-
lação adotou relaxamento no 
uso de máscaras, lavagem das 
mãos e utilização de álcool em 
gel. Mas, principalmente, por 
causa das aglomerações na orla 
marítima da cidade e nas festi-

nhas em casas e apartamentos 
com 30 ou 40. Além disso, os 
catamarãs em Areia Vermelha, 
bares cheios e shows com mais 
de 20 mil pessoas contribuíram 
para a propagação do vírus”, 
pontuou.

Transmissão
“A população 

está relaxando. 
Evitem ir a shows 
ou festinhas na 
casa de amigos, 
porque a cada 
100 pessoas in-
fectadas, outras 
242 são contami-
nadas pelo vírus 

nessas aglomerações”, alertou 
Medeiros informando que na 
última quinta-feira, foram re-
gistrados 3.166 novos casos 
da doença na Paraíba e 25 
mortes, sendo a maioria em 
João Pessoa. Já a Secretaria de 
Saúde de João Pessoa estima 

que a cada 100 infectados, 
mais de 400 também adquirem 
a doença.

O secretário fez um alerta 
à população mais jovem. “Pen-
sem bem antes de sair de cada, 
pois em lugares com aglome-
rações vocês se contaminam e 
trazem a Covid-19 para dentro 
de casa. E acabam transmitindo 
o vírus para os pais e avôs, que 
é uma população que tende 
a evoluir para quadros mais 
graves, mesmo com vacinação 
completa”.

Ele revelou que a maioria 
- cerca de 65% a 85% dos que 
estão indo a óbito – é formada 
por pessoas que não se vaci-
naram ou não completaram o 
ciclo vacinal. “As pessoas devem 
completar o ciclo vacinal e, se 
possível, ficar em casa nos fi-
nais de semana”, recomendou, 
afirmando que a taxa de trans-
missibilidade em João Pessoa 
está altíssima.   

Efeito
Relaxamento das medidas 

restritivas e as aglomerações 
ajudaram na alta de casos

Quase meio milhão de casos
Com a atualização, a Pa-

raíba totaliza 490.428 casos 
confirmados da doença, sendo 
369.583 pacientes considera-
dos recuperados e 9.686 víti-
mas fatais. Já foram realizados 
1.309.635 testes para diagnós-
tico da Covid-19.

Os dados referentes à 
vacinação foram atualizados. 
Neste momento, 66,97% da 
população paraibana recebeu 

duas doses ou dose única da 
vacina contra Covid-19, repre-
sentando 3.136.220 pessoas 
vacinadas com a primeira dose 
(77,27% do total) e 2.718.185 
que completaram os esquemas 
vacinais. Ao todo, segundo o 
Sistema de Informação SI-PNI, 
a Paraíba registra a aplicação 
de 6.515.188 doses. 

Do total de vacinados com 
o esquema primário comple-

to, 2.625.556 tomaram as duas 
doses e 92.629 utilizaram imu-
nizante de dose única. Entre 
as doses adicionais, foram 
aplicadas 17.030 vacinas em 
pessoas com alto grau de imu-
nossupressão e 643.753 doses 
de reforço na população com 
idade a partir de 18 anos. A 
Paraíba já distribuiu um total 
de 6.721.063 doses de vacina 
aos municípios.

Novos NúmEros da doENça
n No boletim divulgado ontem pela SES foram confirmadas mais 14 mortes causadas pela Covid-19 e 
3.354 novos casos. Desde o início da pandemia a Paraíba registrou 9.686 mortes e 490.248 infectados.

A taxa de ocupação 
de leitos Covid-19 nos 
hospitais paraibanos 
é de 34% nas UTIs 

e de 43% nas 
enfermarias

Foto: Pixabay
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A Paraíba vive um 
novo pico de novos casos 

de contaminação pela 
Covid-19 e em João 

Pessoa, o índice 
de contaminação 
atingiu patama-
res elevados nos 
últimos dias. De 
acordo com o se-
cretário executi-
vo de Saúde de 
João Pessoa, Luís 
Ferreira Filho, a 
taxa de trans-
missibilidade da 
doença na cidade 

chegou a atingir 4,4 
na escala do núme-

ro reprodutivo efetivo 
(Rt). A alta vem impac-

tando na rede hospitalar 
municipal e a prefeitura 

iniciou o recrutamento de 
novos leitos para tratamen-

to da doença.
A taxa é considerada alta 

quando o número reprodutivo 
efetivo é maior que um, sig-
nificando que cada indivíduo 
infeccioso causa, em média, 
mais do que uma nova infec-
ção, então a doença se propa-
gará na população. Em João 
Pessoa, a cada 100 pessoas 
contaminadas, mais de 400 
podem contrair o vírus.

“É um índice alto de trans-
missibilidade e eu acredito que 
ele esteja ainda mais elevado, 
porque esses dados são de ca-
sos confirmados e notificados. 
Nós temos que ter consciência 
que estamos diante de uma ter-
ceira onda e é uma onda com 
características diferentes, com 
uma necessidade menor de 
ocupação hospitalar, porque a 
variante Ômicron é menos vi-
rulenta e causa a doença menos 
grave, mas quanto mais gente 
contaminada, maior a chance de 
você ter um indivíduo suscetível 
e que necessite ser hospitaliza-
do”, explicou Luís Ferreira.

Em momentos de pico de 
casos, a Paraíba chegou a regis-
trar o máximo de 4,9 taxa de 
transmissibilidade. O número 
atual em todo o estado é de 1,5, 
segundo dados do Observató-
rio de Síndromes Respiratórias 
da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB).

Os casos ainda devem au-
mentar nos próximos dias. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
trabalha com a perspectiva de 
que o pico de transmissibili-
dade ocorra entre fevereiro e 
março.

“A nossa previsão é que 
o pico de transmissibilidade 
aconteça em meados de feve-
reiro e a maior ocupação hos-
pitalar aconteça no começo de 
março. Estamos numa curva 
ascendente de positividade 
por Covid-19, nossa rede hos-
pitalar começa a sentir essa 
ascensão, nós estamos re-
crutando mais leitos. Mas só 
conseguimos passar por esse 
momento com a sua colabora-
ção. Nos ajude! Use máscara, 
evite aglomerar e se vacine”, 
declarou o secretário.



Ministério Público orientou entidade que representa o setor particular de ensino a reforçar obrigatoriedade da imunização

Sindicato terá que comunicar 
escolas de JP sobre vacinação
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Em atuação conjunta, o Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
o Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) e o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) recomenda-
ram, ontem, que o Sindicato das 
Escolas Particulares da Paraíba 
comunique, imediatamente, a 
todas as escolas filiadas sedia-
das em João Pessoa, que exijam 
de alunos e trabalhadores da 
educação a apresentação do 
comprovante vacinal contra a 
Covid-19, para acesso às ativida-
des presenciais.

A reco-
m e n d a ç ã o 
abrange todos 
os alunos, crian-
ças e adolescen-
tes, que já estão 
contemplados 
pela agenda de 
vacinação do 
Ministério da  
Saúde, desde que haja disponi-
bilidade de doses e não exista 
contraindicação médica em lau-
do devidamente fundamentado. 
A ausência da vacina contra a 
Covid impossibilitará a partici-
pação presencial do estudante 
nas atividades escolares. 

Os órgãos ressaltam que 
deve ser assegurado o acesso 
ao ensino remoto para os estu-
dantes não vacinados porque, 
“em nenhuma hipótese, poder-
se-ia privar o estudante o acesso 
à educação pública ou privada, 
vacinado ou não vacinado”.

Conforme o documento, 
o sindicato deve comunicar às 
escolas que também exijam a 
apresentação do comprovante 
vacinal contra a Covid-19 dos 
trabalhadores em educação, 
“sob pena de, em se tratando de 
empregado, sofrer as sanções 
previstas no Direito do Traba-
lho (advertência, suspensão e 
demissão por justa causa), salvo 
se houver impossibilidade de 
vacinação por contraindicação 
médica em laudo devidamente 

fundamentado 
ou a compati-
bilidade com o 
trabalho remo-
to”. O sindicato 
tem prazo de 
10 dias para o 
sindicato com-
provar o cum-
primento da 
recomendação. 

O presidente do Sindicato 
das Escolas Particulares de João 
Pessoa, Odésio Medeiros, infor-
mou que a entidade é favorável 
à recomendação e orienta os 
gestores escolares a cumprirem 
as determinações. “As escolas 
já vêm realizando um trabalho 
educativo voltado à incentivação 
da vacina entre os estudantes”, 
destacou Odésio, ao ressaltar 
que, mesmo o sindicato sen-
do favorável à recomendação, 
cada escola tem autonomia para 
decidir se aceita ou não, sob os 
efeitos das consequências.

IFPB também deverá cobrar passaporte de vacina
 O Ministério Público Federal (MPF), 

o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e 
o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
recomendaram ontem expressamente 
ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB)  
o cumprimento das mesmas regras de 
apresentação do comprovante vacinal 
contra Covid-19 já determinadas ontem. 

Assim, todos os alunos, profissio-
nais de educação, carreiras de apoio, 

servidores públicos ou terceirizados 
terão que apresentar o chamado “pas-
saporte da vacina”, sob pena de instau-
ração de sindicância ou procedimento 
administrativo disciplinar. A exceção é 
se houver impossibilidade de vacinação, 
por contraindicação médica, em laudo 
devidamente fundamentado, ou a 
compatibilidade com o trabalho remoto.

Ontem, os MPs divulgaram reco-

mendação para as escolas públicas e 
privadas. Nenhum aluno poderá ter 
acesso às atividades presenciais sem o 
comprovante vacinal. A recomendação 
ressalta que deve ser assegurado o 
acesso ao ensino remoto para os estu-
dantes não vacinados porque, “em ne-
nhuma hipótese, poder-se-ia privar do 
estudante o acesso à educação pública 
ou privada, vacinado ou não vacinado”.

A não comprovação 
da vacina impedirá 
a participação do 

aluno nas atividades 
presenciais da escola

Medida é válida para todos os integrantes do IFPB, incluindo os servidores terceirizados, sob pena de instauração de sindicância ou processo disciplinar 
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Por reajuste salarial

Motoristas de ônibus protestam na capital
Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com

Ítalo Arruda
Especial para A União

Os motoristas de ônibus 
de João Pessoa realizaram, no 
início da tarde de ontem, uma 
paralisação ‘relâmpago’ das 
atividades para reivindicar 
reajuste salarial. Eles suspen-
deram, por cerca de uma hora, 
as viagens do transporte cole-
tivo na capital. Além da resti-
tuição do valor de R$ 800 no 
salário, os motoristas também 
pedem a redução da jornada 
de trabalho e o reajuste do 
auxílio alimentação. 

De acordo com o pre-
sidente do Sindicato dos 
Motoristas, Ronne Nunes, 
a paralisação ocorreu como 
uma tentativa de chamar a 
atenção dos representantes 
das empresas de ônibus para 
as reivindicações da classe.  
“Nós tivemos uma perda 
salarial muito grande, que 

equivale a cerca de R$ 800. 
O vale-alimentação do 

motorista caiu de R$ 600 para 
R$ 300, além da redução (do 
valor) da gratificação (conce-
dida após a retirada dos cobra-
dores), que variava entre R$ 
550 e R$ 500, e, atualmente, é 
de R$ 80”, argumentou Ronne.  
O sindicalista disse ainda que 
se não houver negociação que 
contemple os pedidos da ca-
tegoria, novas paralisações, e, 
inclusive, uma greve, podem 
ocorrer nos próximos dias.

O presidente do Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de João Pes-
soa (Sintur-JP), Isaac Júnior, 
reconheceu a legitimidade 
do direito de manifestação 
dos motoristas, mas contes-
tou a forma como o protes-
to se deu, visto que a situa-
ção afetou negativamente 
a população e os usuários 
do transporte público. 
“Fomos surpreendidos nega-
tivamente com a paralisação, 

porque estamos em processo 
de negociação coletiva e isso 
não foi respeitado”, declarou 
Isaac, destacando que anteon-
tem foi realizada uma reunião, 
na qual o Sintur-JP apresentou 
uma proposta inicial de 3% 
de reajuste, mas a categoria 
recusou.

“As negociações prosse-
guem. Nossa proposta é con-
cluir este processo de forma 
harmoniosa, sem radicaliza-
ção”, acrescentou o presiden-
te do Sintur-JP, destacando, 
também, a possibilidade de 
um reajuste na tarifa de ôni-
bus. 

Sobre aumento de tarifa 
na capital, o superintendente 
de Mobilidade Urbana da ca-
pital, George Morais, afirmou 
que está sendo realizada a 
análise técnica sobre o reajus-
te tarifário entre a Semob-JP e 
a Prefeitura, no entanto, ainda 
não há nenhuma definição.

Uma nova rodada de ne-
gociações entre empresários e 

motoristas está marcada para 
ocorrer em fevereiro.

Usuários reclamam
A comerciária Maria Al-

ves disse que foi pega de sur-
presa pelo protesto. “Eu estava 
dentro do ônibus e a minha 
sorte é que ia descer aqui no 
Centro. Dou uma caminhada e 
não saio tão prejudicada. Mas 
fiquei surpresa quando o mo-
torista parou o ônibus, disse 
que era um protesto e desceu 
aqui na Lagoa”, comentou.  

Já o aposentado Roberto 
Aquino reclamou que faltou 
respeito com a população. “Eu 
sei que é um direito do traba-
lhador reivindicar aumento de 
salário, mas dá para protestar 
e antes avisar a população, as 
pessoas mais carentes, outros 
trabalhadores, são os mais que 
sofrem, que são prejudicados. 
Acredito que faltou um pouco 
de respeito com a população, 
que é quem paga as passa-
gens”, comentou.  

Negociação em CG
O prefeito Bruno Cunha Lima propôs, na manhã 

de ontem, a redução da tarifa de ônibus em Cam-
pina Grande. Com base em estudos técnicos, Bruno 
defendeu, numa reunião extraordinária do Conselho 
Municipal de Transporte Público (Comutp) – que o 
valor da passagem caia dos atuais R$ 3,90 para 
R$ 3,77 – o mesmo preço de três anos atrás. Além 
disso, a prefeitura passa a garantir a gratuidade da 
passagem para as pessoas com deficiência (PCD) 
e acompanhantes. A sugestão será avaliada num 
novo encontro do conselho nesta próxima segunda-
feira, 31, às 16h.

Em sua exposição, Bruno Cunha Lima, expli-
cou que, após 60 dias de estudos pela equipe da 
prefeitura, com a diminuição proposta do valor da 
tarifa, passam a ser beneficiados todos os usuários 
do sistema de transporte público municipal. Atual-
mente, graças ao benefício do bônus, apenas 7% 
dos usuários são contemplados.

O prefeito anunciou na reunião do conselho 
mais uma novidade: o município passa também a 
subsidiar o acesso aos ônibus das pessoas com defi-
ciência e acompanhantes, com base na Lei Comple-
mentar 164, cujo projeto do Executivo foi aprovada 
pela Câmara de Vereadores, no ano passado.

Na prática, pela proposta da prefeitura, con-
cede-se um reajuste de 10% por passagem para as 
empresas de transporte público, compensando a 
inflação de 2021. Este valor não será repassado ao 
usuário devido à conversão, tanto do bônus como 
do PCD, em subsídios – o que permitirá a diminuição 
do preço final para o passageiro. A tarifa técnica, 
de R$ 4,30, com a injeção de recursos do município 
no sistema, se transforma em tarifa pública no valor 
de R$ 3,77.

Além do mais, o prefeito projetou para 2022 uma 
retomada considerável de estudantes, das escolas 
públicas e privadas, para o sistema de transportes 
públicos. Reforçou seu argumento com dados que 
evidenciam um crescimento, nos últimos meses, do 
número de passageiros de ônibus no município.

Motoristas de ônibus suspenderam as atividades durante pouco mais de uma hora; na Lagoa, os veículos ficaram enfileirados nas paradas

Foto: Clóvis Roberto



Empresa investe em tecnologia para agilizar o processo de troca sem interrupção do fornecimento de energia
Em cinco anos, foram 

contabilizados 3.057 aciden-
tes com batidas em postes na 
Paraíba. Apenas em dezembro 
de 2021 e na primeira quin-
zena de janeiro deste ano, a 
Energisa já contabilizou 90 
acidentes com abalroamento 
em postes. Durante o verão e 
nos meses de férias, especial-
mente em janeiro, além de 
festividades de fim de ano e 
carnaval, esse tipo de acidente 
aumenta bastante.

“Nessa época, os cui-
dados do motorista preci-
sam ser redobrados, estan-
do mais atento aos riscos e 
atuando preventivamente. 
Para isso, valem aqueles con-
selhos básicos: não dirigir 
após beber, respeitar os limi-
tes de velocidade, não usar 
celular enquanto dirige e 
manter uma distância segu-
ra em relação ao veículo da 
frente. É muito importante 
adotar uma atitude mais se-
gura no trânsito, seja quando 
estiver como pedestre, como 
condutor ou como ciclista”, 
reforça o coordenador de 
Saúde e Segurança da Ener-
gisa, Heitor Galdino.

Para garantir a conti-
nuidade do fornecimento de 
energia de forma rotineira e 
também quando à necessi-
dade de substituição de pos-
tes, a Energisa tem investido 

Em cinco anos, Energisa registra 
três mil batidas em postes na PB
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Uma delas é a 
instalação de religadores 
automáticos, incluindo o 

sistema Self Healing

Tecnologia

em diversas práticas e tec-
nologias. Uma delas é a ins-
talação de religadores auto-
máticos, incluindo o sistema 
Self Healing, que permitem a 
recomposição inteligente do 
sistema em até 60 segundos 
após a identificação da ocor-
rência, isolando o problema 
causado pelo abalroamento .

“Também é possível atuar 
de forma remota, isolando 
os defeitos de forma teleco-
mandada. O procedimento é 
realizado pelos técnicos da 
empresa que estão no Cen-
tro de Operação e que, com 
o uso da tecnologia, conse-
guem fazer as transferências 
das cargas de remotamente, 
diminuindo o tempo de in-
disponibilidade de energia 
para os clientes. A transfe-
rência pode ser tão rápida 
que o cliente nem percebe a 
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O suspeito estaria com uma grande carga de drogas para ser comercializada
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ocorrência. O investimento 
em equipamentos automa-
tizados agrega flexibilidade 
e agilidade, melhorando a 
qualidade da energia elétri-
ca, mantendo o fornecimento 
de energia durante as ma-
nobras”, explica a gerente de 
Construção e Manutenção da 
Energisa, Danielly Formiga.

Outras técnicas e recur-
sos também são utilizados, 
tais como a técnica de “Ma-
nutenção em Linha Viva”, que 
utiliza veículos com cestos aé-
reos e equipamentos isolados, 
além de profissionais com 
treinamento especializado 
para atuar com a rede elétrica 
energizada, de forma segura 
e sem interrupção do forne-
cimento de energia. Há ainda 
“mega jumper”, um reboque 
equipado com cabo blindado 
e isolado eletricamente, que 
cria um circuito temporário 
na rede e permite que se isole 
um determinado trecho para 
manutenção do sistema, sem 
necessidade de desligamen-
tos, evitando que os clientes 
fiquem sem energia.

A gerente alerta, no en-
tanto, que em alguns casos, 
tais recursos não podem ser 
utilizados, dependendo da 
configuração da rede e das 
condições dos postes atingi-
dos.  “Existem casos em que 
o dano à rede é tão grave 

que é necessário trocar mais 
de um poste. Mesmo com nos-
sa tecnologia para minimizar a 
quantidade de clientes atingi-
dos, o fornecimento da região 
mais próxima da ocorrência 
pode ficar comprometido du-
rante as manobras da equi-
pe”, explica Danielly.

Consequências
Com base nos artigos 

186 e 927 do Código Civil, 
no caso de abalroamento em 
postes, o motorista que pro-
vocou o acidente deve pagar 
pelos danos causados. Após 
o ocorrido, uma equipe da 
Energisa entra em contato 
com o responsável para que 
o poste, os equipamentos e 
o serviço sejam ressarcidos. 
O valor pode ser negociado e 
pago parcelado ou à vista.

Outro aspecto importan-
te é o de segurança. Com o 
impacto da batida, pode ha-
ver ainda o risco de choque 
elétrico tanto para o aciden-
tado como para quem está 
nas proximidades devido a 
possibilidade de rompimen-
to de cabos de energia. Por 
isso, a Energisa orienta que, 
se possível, os ocupantes do 
veículo envolvido no aciden-
te esperem o socorro/atendi-
mento dentro do carro, sem 
tocar o chão, partes metáli-
cas e cabos, e esperar uma 

O motorista que provocou o acidente deve pagar pelos danos causados

equipe da concessionária 
chegar ao local e realizar os 
procedimentos necessários 
com segurança. Quem passar 

perto da colisão deve manter 
distância e avisar imediata-
mente a Energisa por meio 
do 0800 083 0196.

O que seria mais uma 
abordagem a um veículo, 
realizada pela PRF da Pa-
raíba, terminou de forma 
inusitada, no início da noi-
te da última quinta-feira 
(27). Uma equipe policial 
fazia uma fiscalização na 
BR 230, na altura do km 
27, em João Pessoa, quan-
do solicitou a parada do 
veículo para averiguação 
de rotina. 

Durante a abordagem, 
a passageira, que estava 
grávida, entrou em traba-
lho de parto e foi, pron-
tamente, atendida pelos 
policiais. A equipe prestou 
a assistência necessária e 
levaram a mulher para a 
maternidade. Após o aten-
dimento prestado pela 
equipe da PRF à grávida, 

o veículo foi recuperado e 
a ocorrência, encaminha-
da para os procedimentos 
com a Polícia Judiciária.

Ao realizar a abor-
dagem, os policiais iden-
tificaram que o veículo 
roubado, um Gol, estava 
adulterado. Em consulta 
aos sistemas de seguran-
ça, constataram que se tra-
tava de um automóvel rou-
bado em julho de 2021, no 
Rio Grande do Norte.

O condutor, de 27 anos, 
informou aos policiais que 
teria comprado o veículo 
por um site de compra e 
venda e não se recordava o 
nome do vendedor. Ele foi 
preso, encaminhado à De-
legacia e deverá responder 
pelo crime de receptação 
de veículo roubado.

PRF auxilia grávida que 
estava em carro roubado 

O veículo foi recuperado e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária

PC apreende grande 
quantidade de LSD

A Polícia Civil da Paraí-
ba prendeu, na quinta-feira 
(27), um homem do regime 
semiaberto, que vinha sen-
do investigado pelo crime 
de tráfico de drogas. Ele foi 
surpreendido por policiais 
da Delegacia de Repressão 
a Entorpecentes (DRE) no 
momento em que recebia a 
encomenda pelos Correios, 
na comunidade do Timbó, 
em João Pessoa. 

Foram aproximadamen-
te seis mil micropontos de 
LSD apreendidos. De acordo 
com o delegado Bruno Vitor, 
a investigação foi realizada 
de forma integrada com a 
Polícia Civil de Santa Catari-
na, de onde o entorpecente 
foi enviado. 

“Com base na troca de 
informações com o Denarc 

de Santa Catarina, nós moni-
toramos o endereço indica-
do nas investigações e mon-
tamos a operação para o dia 
de hoje, no exato instante 
em que o alvo recebia o pa-
cote. Foi a maior apreensão 
desse tipo de droga já re-
gistrada na Paraíba”, disse o 
delegado.

O LSD é um entorpecen-
te que causa fortes efeitos no 
organismo. Anexado em car-
telas de papelão coloridas, 
a visualização do produto 
pode passar despercebida. 
“É preciso um trabalho de 
inteligência muito apurado 
para chegar a esse tipo de 
droga”, reforçou Bruno Vitor. 

O homem preso será 
encaminhado ao sistema 
penitenciário, onde ficará à 
disposição da justiça.

Um homem apontado 
como o chefe do tráfico de 
drogas na região de Pombal, 
Sertão da Paraíba, foi ba-
leado na quinta-feira (27), 
ao efetuar disparos contra 
policiais civis, durante uma 
ação da Delegacia de Re-
pressão ao Crime Organiza-
do (DRACO) e da Delegacia 
de Homicídio de Patos.

As equipes recebe-
ram informações de que o 
suspeito, Francisco Félix, 
estaria com uma grande 
carga de drogas escondida, 
para ser comercializada na 
região. Ao realizar as dili-
gências no local, o investi-
gado fez a esposa e a filha 
de escudos.

“Quando ele percebeu 
que as equipes iriam entrar 
no imóvel, ele saiu corren-
do e efetuando disparos 
contra os policiais. Houve 
o revide natural do con-
fronto e o traficante acabou 
vindo a óbito, após ser so-

corrido”, disse o delegado 
Diego Beltrão. Francisco já 
havia sido preso por trá-
fico de drogas. De acordo 
com as investigações, ele é 
natural de Lagoa e estava 
morando, há dois meses, 
em Pombal, montando uma 
rede de comercialização de 
entorpecentes.

A arma utilizada pelo 
traficante foi apreendida e 
será encaminhada ao Ins-
tituto de Polícia Científica, 
para os procedimentos de 
praxe.

Traficante morre em 
confronto com policiais

No revide com a 
polícia, o investigado 
fez a esposa e a filha 

de escudos. Ele já 
havia sido preso por 

tráfico de drogas

Delegado Bruno Vítor disse que foi a maior apreensão da droga na Paraíba     

Foto: PCPB



Praias que oferecem mais riscos e têm maior número de afogamentos são Coqueirinho, Praia Bela e Gramame Sul

Verão, férias, calor e nada 
melhor para curtir esse pe-
ríodo do ano do que ir à praia. 
Porém, é preciso ficar atento 
aos perigos em alguns pontos 
do litoral. Considerando as es-
tatísticas do Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba (CBM-
PB), os locais que oferecem 
maior risco e que têm maior 
quantidade de afogamentos 
são as praias de Coqueirinho, 
Praia Bela e Gramame Sul, to-
das no Litoral Sul, sendo essa 
última o local onde ocorrem 
mais afogamentos. Somente 
no mês de janeiro, foram regis-
trados dois óbitos nas praias 
paraibanas. 

Para quem frequenta as 

praias, é preciso ter atenção 
redobrada onde há pontos de 
encontro dos rios com o mar. 
Conforme explicou o major 
Thiago Antônio Costa, esses 
locais merecem mais cuidado 
devido às correntezas serem 
mais fortes e mudarem de 
curso. 

“A forte correnteza pode 
acarretar afogamentos, mes-
mo em pessoas com habilida-
des natatórias. Exemplo disto 
é a Praia de Gramame Sul, um 
dos locais com o maior núme-
ro de afogamentos na Paraíba”, 
alertou. A Praia de Tabatinga, 
segundo ele, apresenta essas 
características e, consequen-
temente, o mesmo perigo. 

Os principais riscos, de 
acordo com ele, são para as 
pessoas que se aventuram em 

tomar banho nesses locais ou 
atravessar a correnteza. Elas 
podem ser puxadas pelo forte 
fluxo de água, não conseguir ir 
para a margem, aumentando o 
risco de afogamentos ou de se 
chocar com pedras.

O major Thiago Antônio 
Costa ressaltou que as equipes 
do Corpo de Bombeiros estão 
sempre de plantão e há reforço 
durante o período de férias, 
com presença intensa nos tre-
chos considerados mais peri-
gosos e que costumam receber 
grande número de visitantes. 
“Estamos presentes todos os 
dias, principalmente no verão. 
O Corpo de Bombeiros Mili-
tar da Paraíba ativa postos de 
guarda-vidas nesses pontos 
visando a segurança dos ba-
nhistas”, ressaltou.

Bombeiros alertam banhistas 
para os perigos no Litoral Sul

Paraíba
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n Lucena (Pontinha) – Quando a maré fica seca, é formado um banco de areia em Pontinha, que 
atrai banhistas e turistas. No entanto, quando a maré sobe, caso o banhista não retorne logo, 
pode ficar ilhado, não conseguindo voltar para a praia. Nesse caso, há risco de afogamentos.

cabedelo (Intermares) – Na praia de Intermares, as ondas são fortes e, por isso, o local atrai 
muitos praticantes de esportes aquáticos. Nessa praia, o banho não é recomendável, porque o 
mar é revolto. O local é arriscado, inclusive para os surfistas, que podem sofrer acidentes. 

gramame (Gramame Sul) – Forte correnteza no encontro do rio com o mar e presença de pedras. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, muitos banhistas que tentaram atravessar a correnteza se 
afogaram.

conde (Coqueirinho) – É uma praia bastante frequentada no litoral sul, mas devido ao mar 
agitado, com presença de fortes ondas e correnteza, é um local com grande número de registros 
de afogamentos.

pitimbu (Praia Bela) – O mar é muito agitado, as ondas são fortes, assim como a correnteza. No 
local, há também um rio, mas apesar da aparente calmaria, oferece risco de afogamento, caso 
não sejam tomadas as medidas de prevenção.

n Procurar praias com presença de guarda-
vidas.

n Caso tenha ingerido bebida alcoólica, não 
entrar no mar.

n Ao entrar no mar, a água deve ir, no 
máximo, até a altura da cintura.

n Evitar utilizar boias ou flutuadores 
que dão a falsa sensação de 

segurança.

n Tenha sempre atenção com as crianças, 
manter no máximo um braço de distância.

n Não superestime sua capacidade de nadar.

n Nunca nade sozinho.

n Nade longe de pedras, estacas ou píeres.

n Afaste-se de animais marinhos como águas-
vivas e caravelas.

n Não ignore placas de advertência sobre os 
riscos de nadar em alguns trechos

DEz cuiDaDOS ESSEnciaiS quanDO EStivEr na praia

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB). 

193 é o número de telefone para acionar 
o Corpo de Bombeiros. A ligação é gratuita 
e pode ser feita todos os dias, 24 horas por 
dia, sete dias por semana

Foto: Ascom/CBMPB
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‘Sivuquiando’
Paraibano Beto Miranda (foto) lança frevo instrumental 
gravado com a Orquestra Metalúrgica Filipeia para 
prestar homenagem ao Mestre Sivuca. Página 12
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Na Paraíba, editores es-
tão acalentando expectativas 
positivas no sentido de que o 
mercado de livros continue 
se mantendo aquecido e até 
mesmo registre um cresci-
mento maior, em comparação 
com o ano passado, apesar da 
pandemia da Covid-19. Essa 
perspectiva favorável surge 
na esteira do que se registrou, 
em âmbito nacional, com o 
aumento de 29% do fatura-
mento das editoras de 2020 
para 2021, consolidando um 
movimento já esperado de bo-
nança para o setor. Os dados 
são do Sindicato Nacional de 
Editores de Livros (Snel) e a 
consultoria Nielsen.

O editor da paraibana 
Ideia, Magno Nicolau, fez es-
timativa de crescimento de, 
pelo menos, 10%, durante 
2022. No entanto, diante do 
quadro de dificuldades que a 
pandemia ainda causa, acre-
dita que esse aumento ocorra 
de “forma gradativa e natu-
ral”. Em 2020, ano em que a 
pandemia chegou ao Brasil 
no mês de março, admitiu ter 
pensado em fechar a editora, 
por achar que não iria conse-
guir mantê-la em atividade. 
“Mas a produção se manteve 
entre 100 e 120 títulos, inclu-
sive e-books, e espero que haja 
melhoras neste ano”, disse ele. 

Durante o primeiro ano 
da pandemia, principalmente 
na fase mais crítica, quando 
as autoridades decretaram o 
isolamento social, Nicolau co-
mentou que teve de enfrentar 
alguns obstáculos, levando a 
ter que adaptar o funciona-
mento da editora, a exemplo 
dos constantes reajustes de 
materiais gráficos e a necessi-
dade de importação de outro 
tipo de papel. “Isso quebrou 
o ritmo”, constatou ele, mas 
acrescentou que o fato de po-
der manter as vendas pelo for-
mato remoto contribuiu para 
segurar a produção. 

Magno Nicolau espera 
que a crise sanitária não leve 
as autoridades a suspende-
rem o lançamento de livros 
presenciais. Mas, na eventua-
lidade de ocorrer, comentou 
que isso não afetaria tanto a 
demanda, porque as pessoas 

já sabem que podem se valer 
da compra pela internet, alter-
nativa que contribuiu para a 
Ideia conviver com os reflexos 
pandêmicos.

O gerente substituto da 
Editora A União, Eduardo Au-
gusto, também se manifestou 
positivamente com relação ao 
setor para este ano. “A gente 
tem uma grande expectativa 
quanto ao aumento das ven-
das, pelo aquecimento da ven-
da de livros, pois houve uma 
melhora grande no mercado 
nacional. Para esse ano temos 
vários projetos, como livros 
sobre José Lins do Rego, Wal-
fredo Rodriguez, Augusto dos 
Anjos, ou seja, muitos lança-
mentos na agulha. Acho que 
é isso que vai dar um grande 
impulsionamento nas nossas 
vendas. Estamos bem anima-
dos para 2022. Então, as expec-
tativas são muito boas, se não 
houver nenhum percalço du-
rante a pandemia”, apontou ele.

Outra editora que con-
seguiu bons resultados foi a 
Arribaçã. “Por incrível que 
pareça, tivemos um acrésci-
mo muito grande nas vendas, 
apesar da pandemia”, atestou 
o editor Linaldo Guedes. “A 
editora ainda completará qua-
tro anos de atividade, mas já 

possui 51 títulos publicados 
e, desse total, 15 foram publi-
cados durante o ano passado. 
Além disso, em meados de 
2021, inauguramos a livra-
ria Livros e Cia., no centro da 
cidade de Cajazeiras. Não es-
perávamos esse crescimento 
acima de 50% de publicações, 
em relação a 2020, e a procura 
ocorre mais pelo site do que 
na livraria física”.

Linaldo Guedes ainda in-
formou que, atualmente, estão 
sendo produzidos na Arribaçã 
10 livros de autores da Pa-
raíba e de outras localidades, 
como Brasília, São Paulo e Rio 
de Janeiro, cujas publicações 
devem ocorrer em breve. “A 
pandemia até melhorou a pu-
blicação de livros, principal-
mente agora, quando muitos 
autores se seguraram para 
fazerem o lançamento de ma-
neira presencial”, afirmou ele, 
acrescentando já estar dispo-
nibilizando livros da editora 
na plataforma comercial da 
Amazon, como mais uma op-
ção para os leitores. 

Livrarias
Na Livraria do Luiz, em 

João Pessoa, o proprietário 
Ricardo Pinheiro informou 
ter se registrado acréscimo de 

40% nas vendas de obras no 
ano passado, comparado com 
2020. A sua expectativa é de 
que esse percentual até seja 
ultrapassado durante 2022. 
“Estamos muito otimistas de 
que o incremento nas vendas 
vai continuar neste ano. Além 
das vendas on-line, por causa 
da pandemia, esse crescimen-
to ainda se deve ao aumento 
muito significativo dos jovens 
e adolescentes pela literatu-
ra. Por terem ficado mais em 
casa, por causa da pandemia, 
esses jovens passaram a ter 
acesso e assistir filmes e séries 
e tiveram o interesse de ler as 
obras que correspondessem 
ao que assistiam”, analisou ele, 
para quem o lançamento de li-
vros de maneira virtual e a en-
trega a domicílio contribuíram 
para esse resultado positivo, o 
que o leva a acreditar que, na 
hipótese de não haver eventos 
presenciais, esses recursos 
podem voltar a manter os ne-
gócios aquecidos.

Sócio da Livraria Leitura, 
também localizada na capital 
paraibana, Ariel Teles infor-
mou que a expectativa é de se 
obter um crescimento entre 
8% a 10% em 2022. Apesar 
disso, comentou que a pande-
mia afetou as vendas. “Fica-

mos quatro meses fechados. 
É muito tempo”, frisou ele, 
acrescentando que os lança-
mentos e eventos também 
foram suspensos, para evitar 
aglomeração.

Cenário nacional
O Sindicato Nacional de 

Editores de Livros (Snel) e a 
consultoria Nielsen divulga-
ram recentemente que, no 
primeiro ano da pandemia, o 
setor faturou R$ 1,76 bilhão, 
enquanto em 2021 o número 
cresceu para R$ 2,28 bilhões. 
Em volume, o aumento foi de 
mesmo porte, subindo de 42,5 
milhões de livros vendidos 
para 55 milhões.

A mesma pesquisa, há um 
ano, mostrou que o mercado 
já havia se recuperado, em 
2020. Além de terem passado 
mais tempo abertas, no ano 
passado, outra razão aponta-
da para esse panorama favo-
rável foi o desconto maior, em 
média de 26%, oferecido pelas 
editoras, ou seja, 2,76 pontos 
percentuais acima de 2020, 
o que contribuiu para que a 
variedade de livros vendidos 
também crescesse em quase 
10%. Cerca de 408 mil livros 
diferentes foram comercia-
lizados durante o ano e a ex-

pectativa do setor é que 2022 
seja um ano de consolidar os 
ganhos, com a volta dos lança-
mentos presenciais e grandes 
eventos com público. 

“Ficamos muito felizes 
com os resultados, por ter 
demonstrado que a retomada 
do hábito de leitura perma-
neceu forte, mesmo sob todas 
as complexidades do ano que 
passou. Para o ano que se ini-
cia, a inflação em elevação 
traz um novo desafio, e preci-
saremos manter a resiliência 
demonstrada pelo setor até 
agora”, afirmou o presidente 
do Snel, Dante Cid. 

O gestor da divisão Niel-
sen Book Brasil, Ismael Bor-
ges, declarou: “Um ano de 
números superlativos. Na ma-
croeconomia, a inflação é de 2 
dígitos, no mercado livreiro o 
crescimento se aproxima de 
20 pontos percentuais acima 
da inflação. O maior descon-
to médio anual já registrado 
fez zerar a variação do preço 
médio do livro. Fechamos o 
ano no azul elástico em fun-
ção dos desdobramentos das 
crises e cenário pandêmico. 
A partir de agora devemos 
perseguir um ambiente me-
nos turbulento, com variações 
mais ajustadas”.

No Brasil, vendas de livros cresceram 29% em 2021; editoras e livrarias do estado estimam aumento de 10% para este ano 

Setor editorial na PB projeta 
boas expectativas para 2022
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Neste semestre, Editora A União abrirá livraria em João Pessoa
A Empresa Paraibana de 

Comunicação (EPC) deverá 
abrir, no final do mês de 
março, em parceria com a 

Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc), uma livraria 
física da Editora A União, em 
um box nas dependências 
do Espaço Cultural José Lins 
do Rego, na cidade de João 
Pessoa. O local se chamará 
Livraria A União – Casa da 
Literatura Paraibana.

“O objetivo da livraria é 
divulgar o material da Editora 
A União, que é um portfólio 
que inclui livros, revistas es-
peciais, o Correio das Artes e 
o jornal, bem como dos au-
tores paraibanos e também 
publicações de editoras oficiais 
de outros estados”, disse o 
gerente substituto da Editora 

A União, Eduardo Augusto. “É 
um projeto que a presidente da 
EPC, Naná Garcez, e o diretor 
de Mídia Impressa, William 
Costa, já vinham planejando e 
que agora chegou o momento 
de concretizar e que vai dar 
um salto, um impulsionamento 
nas vendas”, acrescentou ele.

Augusto informou que a 
livraria também vai servir de 
espaço, por exemplo, para 
realização de lançamento 
de livros, debates, palestras, 
encontros e saraus na área 
literária, bem como participar, 
em parceria com a Funesc, de 
eventos promovidos por essa 
instituição. Para o gerente substituto da Editora A União, Eduardo Augusto, livraria vai impulsionar as vendas

Foto: Edson Matos

 O objetivo da livraria é 
divulgar o material da Editora 
A União, que é um portfólio 

que inclui livros, revistas 
especiais, o ‘Correio das Artes’ 

e o jornal, bem como dos 
autores paraibanos e também 
publicações de editoras oficiais 

de outros estados 

Foto: Marcos Russo

Segundo o Sindicato Nacional de Editores de 
Livros (Snel), no primeiro ano da pandemia, 
o setor faturou R$ 1,76 bilhão, enquanto em 
2021 o número cresceu para R$ 2,28 bilhões
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Quando nasci ela já ia fazer dois anos. Ela soube do meu 
nascimento, mas não me consta que tivesse participado do 
“cachimbo” que meu pai oferecia todas as vezes que minha 
mãe dava à luz um novo filho.

Morávamos perto, embora em bairros diferentes. Eu – 
como todos sabem – no velho e querido Jaguaribe, ela bem 
mais perto do centro da cidade, na Rua da Palmeira, bem no 
finzinho, já entrando para a Praça João Pessoa.

Crescemos juntos e, de vez em quando, nos víamos, ela 
sempre mais presente na minha vida do que eu na vida dela. 
Ela entrava lá em casa quase todos os dias, ou melhor qua-
se todas as noites, sempre pela mão da minha mãe que não 
lhe dispensava a audiência para cantarem juntas as velhas 
músicas da “hora da saudade”, quando eu já cansado das 
brincadeiras e dos estudos do dia, contava os primeiros car-
neirinhos e entrava no primeiro sono, ouvindo-as, as duas, 
solfejando as canções nostálgicas de Carlos Galhardo, Fran-
cisco Alves, Augusto Calheiros ou Vicente Celestino – prefe-
ridos delas.

Eu também frequentava a casa dela. Não ia lá muitas ve-
zes até porque o meu dia era tomado pelas coisas que quase 
toda criança fazia em Jaguaribe: brincar e estudar, estudar 
e brincar. E, com ela, não tinha muito disso, nem era bem de 
estudo nem estava sempre para brincadeiras. Mas, nas vezes 
em que eu a visitava, era muito bem tratado. Tanto ela me 
oferecia uma cantoria de repentistas, à frente o velho Otací-
lio Batista, quanto às vezes fazia até um “desfile de calouros” 
com Pascoal Carrilho, Gilberto Patrício, Polari Filho ou Jacy 
Cavalcanti no comando.

Lembro até de um dia em que ela me convidou e eu acei-
tei participar de um programa desses. Lá fui eu, com ensaio 
e tudo, um regional dando o tom, cantar no seu palco uma 
música na época muito conhecida – Odalisca que dizia mais 
ou menos assim:

– Vem, vem, vem odalisca para o meu harém, dou-lhe o 
que você quiser, e pelas barbas de Maomé, juro não olho mais 
para outra mulher...

A minha anfitriã, na verdade, não gostou muito e eu nunca 
mais repeti a dose: fiquei por aí mesmo e durante muito tempo 
nos deixamos de ver. Eu tinha notícias a seu respeito e de vez em 
quando eu a ouvia, sem ela saber.

Voltamos a nos encontrar com mais intimidade na década de 
1970 e eu passei a visitá-la uma vez por semana, todas as noites 
de segundas-feiras. Renasceu um amor antigo e alguns amigos 
testemunharam esse namoro: os saudosos José Souto, Geraldo 
Cavalcanti e Ivan Bezerra foram os alcoviteiros de plantão. 

Juramos então amor eterno, mas como todos os juramen-
tos de amor eterno, o nosso não foi diferente. Separamo-nos de 
novo, mas na verdade eu nunca a esqueci, não sei se a recípro-
ca é verdadeira.

No dia 25 de janeiro, ela completou 85 anos e aproveito 
este momento para confessar que ela ainda me fascina. Embo-
ra tenha mudado de casa (eu também já mudei tantas vezes!), 
relembro aqueles anos 1940 e 50 e, todas as semanas – de 
preferência às sextas-feiras pela manhã – faço-lhe uma visita, 
agora interrompidas por causa da Covid-19.

E hoje, finalmente, vou tornar pública esta relação amorosa.
– Parabéns, minha querida PRI-4, Rádio Tabajara da Pa-

raíba, sedutora “coroa” octogenária do meu coração...
A minha paixão pela 105.5, FM, essa é bem mais nova. 

Mas, tanto quanto a PRI-4, que lamentavelmente vai sair do 
ar, por exigência da legislação. Também tem um promissor 
futuro pela frente.

Depende de Deus: enquanto Ele me conceder cabeça para 
criar e voz para falar, a crônica da cidade, de segunda a sexta-
feira, às 7h, dentro do Jornal Estadual – muito bem conduzido 
por duas divas do rádio paraibano Rayo Miranda e Beth Mene-
zes – vai permanecer no ar.

Tabajara: uma “coroa” de 85 anos
Artigo Carlos Pereira 

cpsilva1@globo.com | Colaborador
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No livro escrito pelo Ba-
rão de Stuart, Data e Fatos para 
a História do Ceará-Estado, re-
fere-se ao dia 30 de maio de 
1892: Funda-se em Fortaleza, 
à Rua Formoso, número 105, a 
Padaria Espiritual, associação 
literária. Foram seus funda-
dores: Jovino Guedes, Antônio 
Sales, Lívio Barreto, Ulisses 
Bezerra, José de Moura, Adolfo 
Caminha, Temístocles Macha-
do, Joaquim Vitorino, Álvaro 
Martins, Antônio de Castro, 
Luiz Sá, João Paiva, José dos 
Santos, Raimundo Teófilo de 
Moura, Henrique Jorge, Carlos 
Vitor, José Maria Brígido, Gas-
tão de Castro e o paraibano 
Sabino Batista.

Antônio de Castro não pode ser 
considerado fundador da Padaria. Lê-se 
na ata da sessão do dia 20 de junho de 
1892: José Marbri propôs que fosse ad-
mitido como padeiro o cidadão Antônio 
de Castro, que remeteu à Padaria uma 
poesia intitulada Fragmentos, que foi 
julgada decente por unanimidade. Foi 
nomeada uma comissão composta de 
José Marbri e Inácio Mongubeira, para ir 
buscar o novo Padeiro, que entrou, pou-
co depois, sendo recebido, à porta, pelos 
colegas. Tomando parte na “fornada”, o 
novo Padeiro escolheu o nome de guerra 
de “Aurélio Sanhassú”, entre outros que 
lhe foram apresentados. Aí está. Antô-
nio de Castro submeteu-se à exigência 
do artigo 4 do Programa de Instalação, e 
entrou para a Padaria, 20 dias depois de 
instalada esta, com o número limitado 
de duas dezenas de sócios.

Segundo Leonardo Mota, pesquisa-
dor e folclorista, o Barão de Stuart omite 
dois nomes de sócios, estes, sim, de legí-
timos Padeiros, desde os primórdios das 
labutas junto ao “forno”: Tibúrcio de Frei-
tas e Lopes Filho. Lúcio Jaguar e Anatólio 
Gerval figuram entre os subscritores da 
ata de instalação, sendo consequente-
mente, fundadores da Padaria.

Ainda de acordo com Mota, valem 
as retificações. “Não se tire ao Sanhassú 
a ufania de ter sido o primeiro eleito. In-
cluam-se o Anatólio e o Jaguar entre os 
que se enaltecem com haver concorrido 
para que a Padaria nascesse”.

Feitos esses reparos ao que escre-
veu o Barão de Stuart, à página 53 do 
seu livro já citado, aqui está, com os seus 
nomes de paz e de guerra, a verdadeira 
relação dos 20 fundadores da Padaria 

Espiritual: Jovino Guedes (Venceslau Tu-
piniquim), Antônio Sales (Moacir Jure-
ma), Tibúrcio de Freitas (Lucio Jaguar), 
Ulisses Bezerra (Frivolino Catavento), 
Carlos Vitor (Alcino Bandolim), José de 
Moura Cavalcanti (Silvino Batalha), Rai-
mundo Teófilo de Moura ( José Marbri), 
Álvaro Martins (Policarpo Estouro), 
Lopes Filho ( Anatólio Greval), Temísto-
cles Machado (Túlio Guanabara), Sabi-
no Batista (Sátiro Alegrete), José Maria 
Brígido (Mogar Jandira), Henrique Jorge 
(Sarasate Mirim), Lívio Barreto (Lucas 
Bizarro), Luiz Sá (Corregio del Sarto), 
Joaquim Vitorino (Paulo Kandalaskaia), 
Gastão de Castro (Inácio Mongubeira), 
Adolfo Caminha (Félix Guanabarino), 
José dos Santos (Miguel Lince), João Pai-
va (Marco Agrata).

Não obstante, revolucionária e in-
fensa a tudo que tresandasse a passa-
dismo, a Padaria Espiritual, cultuava as 
notabilidades históricas, tanto que no 
artigo 29 de seus estatutos programa-
va: “Organizar-se-á um calendário com 
os nomes de todos os grandes homens 
mortos. Haverá uma pedra para se es-
crever o nome dos ‘Santos’ do dia, nome 
que também será escrito na Ata, em se-
guida à data respectiva”.

Assim acontecia, com efeito, mas 
apenas no começo. As sessões havi-
das, por exemplo, a 1°, 2, e 13 de julho 
de 1892, estão assinaladas no Livro de 
Atas como ocorridas nos dias de Camilo 
Castelo Branco, Emílio Littré, Sócrates e 
Castro Alves.

O Programa de Instalação da Pa-
daria Espiritual, cedo a impôs à curio-
sidade e simpatia nacionais. Era alguma 
coisa nova que estourava quebrando o 
marasmo em que jaziam as letras regio-
nais. Por isso mesmo, a plataforma de 

apresentação dos plumitivos 
(escritores e jornalistas sem 
méritos) cearenses, mereceu 
transcrição em quase todos 
os jornais do Brasil.

Sabino Batista, no exercí-
cio das funções de gerente de 
O Pão, foi um aperreado e por 
isso mesmo, heroico e bene-
mérito Gaveta. Transcreven-
do para aqui dois tópicos de 
atas. Sessão de 3 de agosto de 
1895: Moacir Jurema lembrou 
que, tomando em considera-
ção os serviços excepcionais 
de Sátiro Alegrete (Sabino Ba-
tista) se lhe dê o saldo que dei-
xar O Pão em cada trimestre. 
Entre parêntesis: esse saldo é 

para inglês ver. Sessão de 22 de setem-
bro de 1895: Sátiro Alegrete declarou, 
em alto e bom som, e com carradas de 
razão, que não podia encarregar-se, so-
zinho, dos serviços de distribuição, co-
brança e remessa de O Pão. A vista disso, 
distribuiu-se a distribuição por diversos 
Padeiros. Encarregaram-se do correio 
Cariri Braúna e Lopo de Mendoza (José 
Carvalho e Artur Teófilo), ficando o Sá-
tiro Alegrete com a cobrança e o Moacir 
Jurema com a revisão das provas.

Sabe-se que A Padaria Espiritual, 
se dizia uma associação de rapazes, não 
apenas de Letras, mas também das Ar-
tes. Aliás, cheios de artes começaram 
eles todos, travessos e endiabrados, pi-
paroteando a carrancuda burguesia da 
época e fazendo figas ao bom-senso. É 
bom dizer que músicos e pintores, por 
exemplo, tinham o privilégio de se apar-
ceirar com prosadores e poetas, junto 
às masseiras em que se preparavam os 
pães, biscoitos e bolachinhas do espíri-
to. Transcrição dos versos do padeiro 
José Carvalho, O Inverno Cearense:

Este inverno foi bom, Choveu bastante,
Há fartura e há paz pelo sertão,
Rios a transbordar, pasto abundante
E planícies de neve de algodão.

Carne seca cheirosa e provocante,
Muita farinha, arroz, milho, feijão...
Só a terra da Bíblia é semelhante,
Tendo rios de mel, de leite e pão!
Tudo no solo abençoado medra:
Há mais grão nos celeiros do que pedra
Derramada a granel nos tabuleiros.
E pela estrada passa, todo dia,
Entre sons de chocalho e zombaria,
O ruidoso tropel dos comboeiros.

A Padaria Espiritual e
os fundadores (II)

Registro dos membros fundadores da associação literária Padaria Espiritual

Foto: Reprodução
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Espetáculo ‘Os Três 
Porquinhos’ (acima), 
da Cia. Argonautas, é 
uma das atrações do 
‘Janeiro Arretado’; 
já a peça ‘De Hoje 
Eu Não Passo’ (ao 
lado), com Thainara 
Gonçalves, encerra o 
‘Cajazeirato’

Festival

‘Janeiro Arretado’ 
acaba amanhã

Serão com teatro e música os últimos dias da 
11ª edição do festival ‘Janeiro Arretado’. O evento 
que acontece gratuitamente desde o dia 22, trou-
xe apresentações de teatro, dança, circo e shows 
musicais em vários pontos de João Pessoa.

Hoje, a partir das 15h, no Parque Arru-
da Câmara, a Bica, no bairro do Roger, haverá a 
apresentação do espetáculo Os Três Porquinhos, 
da Cia. Argonautas. Na peça, Porcão é o porco 
faminto que adora comer bobagens, Porquito é 
um porco preguiçoso e atrapalhado e que adora 
dançar, e o Porcolino é o irmão mais responsável 
de todos. Eles estão em busca de um lugar ideal 
para morar e encontram uma floresta, mas se de-
param com a chegada de um Lobão que, além de 
faminto, é também roqueiro.

O Millenium Circus é a atração no Parque 
Sólon de Lucena (Lagoa), no centro, às 16h, com 
a montagem Palhaço Nervosinho dá a Volta Ao 
Mundo. Em sua trajetória, Nervosinho mostra 
os bastidores da itinerante e agitada vida dos 
circenses despertando a curiosidade do público 
com um espetáculo tradicional, cheio de palha-
ços, mágicos e malabaristas.

A partir das 17h, no mesmo local, haverá um 
show musical com a cantora mirim Clara Dantas: 
A Música Fora das Telas.

Já amanhã, também no palco do Parque Só-
lon de Lucena, a partir das 16h, contará com a 
cerimônia de encerramento com todos os grupos 
envolvidos nesta edição, além do show musical 
com a Bandinha Alegria, seguido da cantora mi-
rim Laís Menezes.

O ‘Janeiro Arretado’ é um festival de teatro 
não competitivo que surgiu em 2012 e é realiza-
do pelo Grupo Teatral Arretado Produções Artís-
ticas. Tendo como objetivos valorizar produções 
artísticas e formar e educar plateias, contribuin-
do para maior crescimento e visibilidade das ar-
tes no Estado da Paraíba. Em 2022, somam-se 11 
anos consecutivos de atividades artísticas volta-
das para infância e juventude.

Programação do ‘Cajazeirato’
Assim como o ‘Janeiro Arretado’, a pro-

gramação da 6ª edição do Cajazeirato – Fes-
tival Estadual de Teatro de Cajazeiras, será 
encerrado amanhã. O evento está sendo rea-
lizado no Teatro Íracles Pires (ICA) desde on-
tem, e conta com espetáculos, mostra parale-
la, oficinas, exibição de vídeos, exposições de 
artes, recital, música, dança e karaokê.

Hoje, às 17h, será apresentado a peça in-
fantil A Revolta dos Bichos, da Cia. de Artes 
Saltimbancos, seguido da montagem Traves-
seiro Branco, às 20h, monólogo com Alhan-
dra Campos, atriz da cidade de São José de 
Piranhas. O espetáculo com texto e direção 
de Júlio César Rolim, mostra uma mulher 
que relata vários momentos de sua vida, seus 
amores e relacionamentos.

Já amanhã, às 17h, será a vez do infantil O 
Palhaço, com direção de Frank Burity, segui-
do do espetáculo De Hoje Eu Não Passo, com 
interpretação e direção de Thainara Gonçal-
ves. Às 21h30, haverá a solenidade de pre-
miação e de encerramento da edição.

Da Redação
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Campina Grande tem paulatinamente perdido vá-
rios de seus marcos históricos, isso no que se refere 
principalmente a seu patrimônio arquitetônico. E é por-
que temos uma legislação rigorosa e o seu Centro Histó-
rico é tombado desde 2004 através do Decreto 25.139. 
As causas são muitas e aqui mesmo nesta coluna já dis-
cutimos algumas delas, a mais nociva é a especulação 
imobiliária através “Da força da grana que ergue e des-
trói coisas belas”, como diria Caetano Veloso. 

De 2017 até o momento foram muitas as demoli-
ções, casarão na Feirinha de Frutas, a casa que foi do 
Cônsul Noujaim Habib (mais uma vez em um período 
de carnaval!), os jardins de um casarão em arte mo-
derna no bairro da Prata, próximo a Matriz de Nossa 
Senhora do Rosário, o casarão defronte a antiga fábrica 
Marques de Almeida, outro na Rua João da Mata, e tan-
tas outras construções nos arredores do Açude Velho 
(algumas reminiscentes da transformação urbana de 
Vergniaud Wanderley, ou seja, casas construídas por 
famílias que foram desalojadas a partir de 1935, inclu-
sive em estilo missões), também tivemos uma altera-
ção no prédio da agência dos Correios na Praça da Ban-
deira, uma grade foi inserida separando a marquise da 
calçada. Neste texto, vou me ater a esse gradio que me 
parece ser o menos impactante de todos.

O prédio dos Correios e Telégrafos de Campina 
Grande está localizado bem em frente à Praça da Ban-
deira, esquina com a Avenida Getúlio Vargas, e foi inau-
gurado em 9 de junho de 1950. A suntuosa construção 
substituiu uma outra, de menor estrutura, existente no 
meio do que posteriormente se tornou a Praça da Ban-
deira. Em estilo art déco, o prédio possui um destaque 
especial no Centro Histórico, um marco de vários signi-
ficados, inclusive no que concerne a importância políti-
ca e comercial da cidade. Desta maneira, é impensável 
(e proibido!) que esse prédio possa ser modificado par-
cial ou totalmente. É bem verdade que as épocas que se 
seguem vão surgindo necessidades, principalmente em 
prédios mais antigos, de ajustes para atender a ques-
tões de mobilidade, por exemplo. Foi assim que, a partir 
de 2014, a agência dos Correios iniciou um projeto para 
reforma do prédio contando com ampliações e adequa-
ções a várias premências.

Contei com informações e tive acesso ao projeto 
através do ex-gerente regional Fábio Santana que lá em 
2017 me informou que dentre as reuniões da gerência 
dos Correios com o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep), órgão de pro-
teção que delimitou e cadastrou o Centro Histórico da 
cidade, o projeto foi sendo adequado a legislação e uma 
necessidade surgiu: a marquise aberta ao lado da entra-
da se tornou abrigo de moradores de rua, causando al-
guns inconvenientes. Assim, foi incluso no projeto uma 
grade que isolasse o lugar e a autorização foi dada.

O gradio consta na planta e tem as assinaturas dos 
técnicos, ela foi desenhada de maneira que ficasse o 
mais discreto possível e o lugar está isolado e não mais 
foi invadido. Segundo Fábio Santana, a assistência so-
cial do município foi procurada à época, mas não resol-
veu o caso e a grade acabou sendo a única saída.

Obviamente que a inserção da grade interfere sim 
na bela estética do prédio, inclusive a ferragem comu-
mente utilizada no estilo art déco é inserida de uma 
maneira totalmente distinta, quer seja decorativa e/ou 
funcional, mas tudo está legalizado e foi realizado. Me-
nos mal que não houve uma interferência na estrutura 
da fachada nem uma modificação mais aguda que vies-
se a descaracterizar aquele importante patrimônio. Ah 
se todo o problema em nossos centros históricos fosse 
“apenas” a inserção de grades...

E assim continua a “quebra-de-braço” entre a 
preservação, as necessidades que surgem e os diver-
sos interesses.

Patrimônio e as 
suas adaptações

em destaque
Crônica

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de janeiro de 2022     |     A UNIÃO        11

Colunista colaborador

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

ESTREIA

O BEcO dO PESAdElO (Nightmare Alley. 
EUA, México. Dir: Guillermo del Toro. Suspense. 16 anos). 
Quando o carismático, mas sem sorte, Stanton Carlisle (Bra-
dley Cooper) se torna querido para a vidente Zeena (Toni 
Collette) e o seu marido mentalista Pete (David Strathairn) 
numa feira itinerante, ele ganha um bilhete dourado para 
o sucesso, usando o conhecimento adquirido com eles para 
ludibriar a elite rica da sociedade de Nova Yorque dos anos 
1940. Com a virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente ao 
seu lado, Stanton planeja enganar um magnata perigoso 
com a ajuda de uma psiquiatra misteriosa que pode vir a 
ser sua melhor adversária. CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 14h 
(dub.) - 17h15 (dub.) - 20h30 (leg.).

BEllE (Japão. Dir: Mamoru Hosoda. Animação. 12 
anos). Suzu é uma estudante que mora em uma aldeia 
rural com o pai. Por anos, ela foi apenas uma sombra de 
si mesma. Um dia, ela entra em “U”, um mundo virtual de 
5 bilhões de membros na internet, mas lá ela não é mais 
Suzu. Ela é Belle, uma cantora mundialmente famosa. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 15h45 - 18h30.

SPEncER (EUA, Reino Unido, Alemanha, Chile. Dir: 
Pablo Larrain. Biografia e Drama. 12 anos). Nos anos 90, 
Diana (Kristen Stewart) passa o feriado do Natal com a 
família real em Norfolk, Reino Unido. Apesar das bebidas, 
brincadeiras e comidas em que sabe o roteiro, esse final de 
ano vai ser diferente. Após rumores de traição, a princesa 
se vê em um impasse quando percebe que o seu casamento 
com o Príncipe Charles (Jack Farthing) não está dando 
certo. Mesmo com os dois filhos, ela decide o deixar. CEN-
TERPLEX MAG 2 (leg.): 19h - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 15h30 - 18h15 - 21h.

cOnTInUAÇÃO

AgEnTE 355 (The 355. EUA. Dir: Simon Kinberg. 
Ação e Suspense. 14 anos). Ao ficarem sabendo que uma or-
ganização 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 (Bin-
gbing Fan), uma mulher misteriosa que está rastreando todos 
os seus movimentos, para evitar que tal poder caia nas mãos 
erradas. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 21h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 21h (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 17h; CINE SERCLA SERCLA 3 (dub.): 17h.

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 

Em cartaz
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e aprender a superar as diferenças. CENTERPLEX MAG 
4: 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 16h15 - 18h50 - 21h20; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 18h - 20h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2: 20h; CINE SERCLA SERCLA 3: 20h.

HOMEM-ARAnHA - SEM VOlTA 
PARA cASA (Spiderman - No Way Home. EUA. Dir: 
Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos). Peter 
Parker (Tom Holland) precisará lidar com as 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: 17h (dub.) - 20h 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6: 13h40 (dub.) - 16h45 
(dub.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-XE (3D, 
dub.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(3D, dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 14h - 17h15 - 20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 
(dub.): 14h35 - 17h25 (3D) - 20h15; CINE SERCLA PARTA-
GE 2 (dub.): 14h35 - 17h25 (3D) - 20h15.

JUnTOS E EnROlAdOS (Brasil. Dir: Edu-
ardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put. Comédia e Romance. 
12 anos). Após dois anos de união e muita economia finan-
ceira, 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 aconte-
ce, mas a festa precisa continuar. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 
21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 15h45.

My HERO AcAdEMIA – MISSÃO 
MUndIAl dE HERóIS (My Hero Academia: 
World Heroes Mission. Japão. Dir: Kenji Nagasaki. Animação 
e Aventura. 12 anos). Os alunos da My Hero Academia en-
frentam 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 3 (dub.): 16h30. 

PânIcO (Scream. EUA. Dir: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler 
Gillett. Terror, Suspense e Thriller. 16 anos). Vinte e cinco anos 
após uma série de crimes brutais chocar a tranquila Woodsbo-
ro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e 
começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à 
tona segredos do passado mortal da cidade. Agora, a repórter 
Gale Weathers (Courteney Cox) e o xerife Dewey (David 
Arquette) se reúnem com Sidney Prescott (Neve Campbell) 
para enfrentar um novo psicopata. CENTERPLEX MAG 4 
(leg.): 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 14h30 (dub.) - 17h 
(dub.) - 19h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 21h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub., exceto seg.): 14h15 - 17h - 
19h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h20 - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h20 - 20h30.

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação, Aven-
tura, Comédia. Livre). Na glamourosa cidade de Redshore, 
Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem novos 
amigos e superam seus limites em uma jornada para con-
vencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos palcos no-
vamente. CENTERPLEX MAG 3 (dub.): 16h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 13h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
14h10 - 19h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub., exceto 
seg. e ter.): 13h30 - 16h - 18h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 16h10; CINE SERCLA SERCLA 4 (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 consequências, e elas não serão poucas. 
Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sen-
tido da palavra amizade. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 13h40; CINESERCLA TAMBIÁ 
2: 15h50; CINESERCLA PARTAGE 3: 15h50.

Atriz Kristen Stewart encarna a Princesa Diana no drama ‘Spencer’, longa-metragem com sessões em João Pessoa

Diante do agravamento 
do número de casos de con-
taminação por Covid-19, ao 
mesmo tempo em que se re-
gistra número crescente de 
casos de gripe H3N2, a Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) decidiu suspender a 
ação de reabertura do Planetá-
rio, que seria realizada hoje e 
amanhã, em João Pessoa.

Segundo nota emitida 
pela entidade, “o evento de-
verá ser realizado posterior-
mente, em um momento mais 
propício, em que haja maior 
segurança para o público e 
equipe envolvida nas ativi-
dades”. Uma nova data será 
divulgada quando o cenário 
esteja favorável à realização 
das atividades.

Matriz 2022
A Funesc lançou nesta 

semana, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Mu-

lher e da Diversidade Humana 
(SEMDH), o edital da 5ª Mos-
tra Feminina de Artes Cêni-
cas (Matriz). Ao todo, serão 
selecionados 12 espetáculos 
dirigidos ou performados por 
mulheres nas áreas de circo, 
teatro e dança.

O objetivo é compor a pro-
gramação do ‘Mês das Mulhe-
res’, realizada pelo Governo 
do Estado ao longo do mês de 

março, e buscar ainda reconhe-
cimento e visibilidade a produ-
ção cultural desenvolvida por 
mulheres na Paraíba.

Podem se inscrever mu-
lheres maiores de 18 anos, re-
sidentes no estado, além de 
pessoas jurídicas e microem-
preendedoras individuais. As 
inscrições vão até 23 de feve-
reiro e podem ser realizadas 
através do site da Fundação 

Foto: Funesc/Divulgação

Quando o quadro sanitário for mais favorável, 
equipamento vai reabrir com sessões gratuitas 
na estreia, feirinha, DJ e nova pintura da cúpula

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da Funesc

Via edital, Fundação Espaço Cultural da Paraíba seleciona espetáculos de 
artes cênicas protagonizados por mulheres nas áreas de circo, teatro e dança

Planetário tem a sua 
reabertura suspensa

Prédio dos Correios e Telégrafos de CG com um gradio que isola o local

Foto: Google Maps
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Sivuca saiu de Itabaiana 
(PB) para morar no Recife (PE) 
aos 15 anos de idade. Lá, ele 
causaria uma revolução no 
tradicional ritmo do frevo ao 
inserir a sanfona de maneira 
inédita. Assustando a todos 
com o seu talento, o músico gra-
vou pela Continental um disco 
de 78 RPM para o Carnaval de 
1951, uma variação do ‘Frevo 
dos Vassourinhas’, de Mathias 
da Rocha. Para homenagear o 
homem que inventou o frevo 
sanfonado instrumental, o com-
positor paraibano Beto Miran-
da acaba de lançar ‘Sivuquian-
do’, música que reúne grandes 
nomes do ritmo carnavalesco 
com as características que mar-
caram o legado de Sivuca, 70 
anos depois de invenção.

O frevo tocado nas ruas 
durante o período carnavales-
co sempre terá os metais como 
grande destaque. ‘Sivuquian-
do’, já disponível em todas as 
plataformas digitais de música, 
não foge a essa regra, com uma 
orquestração de uma big band, 
com sax, trompete, trombone, 
pistões, caixa, surdo, contra 
baixo e guitarra. Mas o olhar 
especial é mesmo para o lugar 
da sanfona. “A sanfona dá um 
molho no frevo. Ela também é 
um instrumento que funciona 
como sopro. Mas a sanfona 
traz uma harmonia muito mais 
rica do que os metais, como 
todo respeito a eles”, explica o 
compositor Beto Miranda.

Depois de gravar as bases 
com a Metalúrgica Filipeia, há 
cerca de um ano, Miranda pre-
cisou parar todos os trabalhos 
em estúdio devido ao recru-
descimento da pandemia. O 
processo só seria retomado 
em dezembro, com presen-
ças de peso para o ritmo mais 

carnavalesco de Pernambuco. 
Para a homenagem ao mestre 
da sanfona, quem assume o 
instrumento na gravação é o 
recifense Beto Hortis, muito 
ligado à trajetória do músico 
de Itabaiana. Outra parceria 
importante é do saxofonista 
Maestro Spok, diretor da tra-
dicional SpokFrevo Orquestra, 
que chegou a fazer excursões 
com Sivuca pela Europa. ‘Si-
vuquiando’ tem arranjos do 
Maestro Chiquito, que já par-
ticipou do DVD de Sivuca com 
a Orquestra Metalúrgica Fi-
lipeia, que também integra a 
execução da faixa. 

“Todas as pessoas envol-
vidas, além da ligação profis-
sional, tiveram relações senti-
mentais com Sivuca. Foi uma 
coisa metafísica”, considera 
Beto Miranda, que escolheu 
como local de gravação o SG 
Studio Musical, onde Sivuca 
gravou dois álbuns e é de pro-
priedade do músico Sérgio 
Gallo, que já tocou contrabaixo 
para o mestre da sanfona. “Si-
vuca foi a primeira pessoa a 
trazer o frevo para a sanfona. 
Ele criou uma marca, o jogo de 
fole, tudo. O processo de cria-
ção se deu a partir da técnica 
de Sivuca, do que ele fazia”, 
afirma o músico de Maman-
guape (PB).

Filho de pai pernambuca-
no, Beto Miranda começou a 
ser inspirado para essa com-
posição desde os 10 anos de 
idade, quando foi levado a as-
sistir no Teatro do Parque, em 
Recife, a uma apresentação do 
paraibano. “Naquela noite, ele 
tocou frevo e aquilo me encan-
tou. Foi um show inesquecível 
na minha vida”, lembra Beto, 
que teve através de quatro 
álbuns lançados na década de 
1980 chamados Forró e Frevo, 
de Sivuca, a ajuda necessária 
para transformar a mera ad-

miração infantil com o músi-
co de cabelos e barba branca 
em uma fonte de interesse 
de estudo. Foi quando Beto 
Miranda passou a aprender a 
tocar sanfona e toda a teoria 
musical. “A sanfona é um ins-
trumento sinfônico, também 
do forró. Em todas as culturas 
rurais da Europa, dos países 
árabes ou aqui no Nordeste e 
no Sul do país, a sanfona está 
presente”, diz o músico, que 
precisou dedicar em sua vida 
adulta a maior parte de seu 
tempo ao ofício de comercian-
te por questões financeiras, 
adiando o sonho de uma cria-
ção artística que só agora o 
músico consegue empreender 
em paralelo com a atividade 
comercial.

Esse é o primeiro fre-
vo que Beto Miranda 
compõe. ‘Sivuquian-
do’ é parte de um 
projeto maior para 
um álbum com 
10 faixas inédi-
tas compostas 
por ele. Ainda 
sem um nome 
definido, o tra-
balho vai reu-
n i r  m ú s i c a s 
de forró, xote, 
baião, xaxado. 
Apesar de já 
ter se lançado 
como intérpre-
te em um disco 
anterior cha-
mado Oceano 
de Carinho, Beto 
Miranda quer se 
especializar apenas 
na composição, em 
especial na linha do 
forró. Para isso, ele 
já está montan-
do uma série de 
participações e 
parcerias para 
esse trabalho. 

“Já gravamos a segunda mú-
sica, que é um fado nordesti-
no”, adianta ele, que pretende 
apresentar todas as faixas até 
o final do ano. “A proposta é 
levar ao público composições 
bem arraigadas pela nossa 
cultura de raiz, o 
forró autêntico 
interiorano, 
com a cara 
do povo 
parai-
b a -
no”.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Músico Beto Miranda lança ‘Sivuquiando’, canção instrumental gravada com a Orquestra Metalúrgica Filipeia

Paraibano homenageia 
Mestre Sivuca com frevo

‘Pastoril Profano’ realiza espetáculo acessível em Libras

A noite de hoje terá no-
vidades regadas pelo hu-
mor irreverente da peça 
Domésticas Profanas, pro-
duzida pela Trupe de Hu-
mor da Paraíba. A partir das 
às 20h, o Teatro Santa Roza, 
no centro de João Pessoa, 
será o palco pela primei-
ra vez do Pastoril Profano 
acessível em Libras.

“É um grande prazer 
fazer um espetáculo e saber 
que ele está sendo traduzi-
do todo tempo para que as 
pessoas possam aproveitar 
e rir junto com a gente”, 
comentou Edilson Alves, 
diretor da montagem.

A peça conhecida em 
todo Nordeste agora vai 
atingir um público que nem 
sempre tem as necessida-
des atendidas. Hoje, o tea-
tro terá presença de um 
intérprete de Libras, com 
objetivo de possibilitar a 
presença plena da comu-
nidade surda, que poderá 
apreciar o evento de forma 
completa. O espetáculo tem 

parceria com a Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc). A presença dos 
intérpretes Nemu Lima e 
Cleiton Willian possibilita 
a presença da comunidade 
surda para acompanhar a 
produção teatral.

Tratando sobre a relação 
das empregadas domésticas 
com os seus patrões, a tra-
ma de Domésticas Profanas 
se passa em um domingo 
de folga das trabalhadoras 
do Condomínio União. A co-
média tem início com uma 
das personagens anunciando 
que todas eram pastoras, 
mas que durante a pandemia 
teriam virado domésticas, 
presas dentro de casa.

Com o elenco conheci-
do do público: Maria Dubu 
(Tony Silva), Selma Cambu-
rão (Raymon Farias), Verô-
nica (Aluísio Souza), Fatinha 
(Paulo Medeiros). Com as 
mesmas características que 
são marcas registradas dos 
anteriores, a peça terá hu-
mor, interatividade com a 
plateia, cenas hilárias, críti-
cas e muito deboche.

A temporada, que ce-
lebra os 30 anos do Pasto-
ril Profano e estreou nes-
te mês, continua no Santa 
Roza hoje (única sessão 
com os intérpretes de Li-
bras) e amanhã, e nos dias 
4, 5, 11, 12, 13 de fevereiro. 
Os ingressos custam R$ 40 
(inteira) e R$ 20 (meia para 
estudantes, professores, 
idosos e domésticas).

“Nós acreditamos que 
a saúde nas relações biop-
sicossociais está ligada di-
retamente com as relações 
sociais, e o teatro propicia 
essa inserção,” enfatizou 
Edilson Alves.

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse a música ‘Sivuquiando’ 

no canal do YouTube

Composição de Miranda é 
parte de projeto maior para 
um álbum, ainda sem nome 
definido, com 10 músicas 
inéditas, e que terá também 
forró, xote, baião e xaxado
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Hoje, no Teatro Santa Roza, na capital paraibana, ‘Domésticas Profanas’ terá a presença de um intérprete de Libras

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial

do Sympla



João Azevêdo também inspecionará ações de infraestrutura e educação que estão em andamento nos dois municípios

O governador João Aze-
vêdo inaugura obras segunda-
feira, nas cidades de Mogeiro 
e Itabaiana. Serão entregues 
a Ponte e a Travessia Urbana 
de Mogeiro, além da Casa da 
Cidadania e da Travessia Ur-
bana de Itabaiana. As obras 
representam cerca de R$ 6 mi-
lhões de investimento. O go-
vernador também visita obras 
de infraestrutura e educação 
que estão em andamento na 
região, nas quais estão sendo 
aplicados aproximadamente 
R$ 9,5 milhões.

 O primeiro compromisso 
do governador João Azevêdo 
será às 9h, quando visita às 
obras de restauração da PB-
054, no trecho do entronca-
mento da BR-230/Itabaiana, 
na PB-054, entrada da cidade 
de São José dos Ramos. A obra 
possui 18,14 km de extensão e 
representa R$ 6,4 milhões de 
investimento.

 Em seguida, às 10h, o 
governador visita as obras de 

reforma e ampliação da Escola 
Cidadã Integral Técnica Esta-
dual Otávia Silveira, em Mo-
geiro. A obra está recebendo 
quase R$ 3 milhões de inves-
timento. No local serão cons-
truídos laboratórios, realizada 
a manutenção de 14 salas de 
aula, sala de informática, re-
creio coberto, hall, bateria de 
banheiros, entre outros.

 Já às 10h30, João Azevê-
do faz a entrega da ponte e da 
travessia urbana de Mogei-
ro. A construção da Ponte em 
concreto estrutural em Mo-
geiro, liga a Rodovia PB-066 à 
Av. Ministro José Américo de 
Almeida, beneficiando mais 
de 13 mil habitantes. A ponte 

recebe recursos na ordem de 
R$ 1 milhão. Já a travessia ur-
bana que será inaugurada na 
cidade, tem 2,3 km de exten-
são e representa R$ 1,3 milhão 
de investimento. 

 Logo após, o chefe do 
Executivo estadual se dirige 
para Itabaiana, onde inaugu-
ra, às 11h30, a Casa da Cida-
dania. O local vai oferecer di-
versos serviços à população, 
como a retirada de RG, CPF, 
Carteira de Trabalho, atendi-
mento do Sine, Junta Militar, 
Empreender e Procon. Desde 
2019, 12 Casas da Cidadania 
foram implantadas e a previ-
são é que até o final de 2022, 
mais nove sejam inauguradas 
no Estado.

 Ainda em Itabaiana, o 
governador também faz a en-
trega da travessia urbana da 
cidade. A obra, com 6,4km de 
extensão, beneficia mais de 
24 mil moradores. Na traves-
sia foram investidos R$ 3,3 
milhões. 

Governo entrega segunda-feira 
obras em Mogeiro e Itabaiana

Foto: Secom-PB

Mais recursos
Iniciativa prevê mais R$ 2 bi para entidades filantrópicas. 
Projeto já foi aprovado pelo Senado e atualmente tramita em 
regime de urgência na Câmara dos Deputados. Página 14
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O primeiro compromisso de João Azevêdo segunda-feira  será a visita às obras de restauração da PB-054, em Itabaiana

n Visita às obras de Restauração da PB-054 
– BR-230 - Itabaiana
n Hora: 9h
n Local: PB-054 – Entrada da cidade de 
São José dos Ramos
 

n Visita às obras de Reforma e Ampliação 
da Escola Cidadã Integral Técnica Estadual 
Otávia Silveira
n Hora: 10h
n Local: Rua Antônio de Andrade Sobrinho, 
s/n – Centro, Mogeiro/PB

 n Entrega da Ponte e da Travessia Urbana 
de Mogeiro
n Hora: 10h30
n Local: Av. José Silveira, Centro (pátio do 
Mercado Público Central), Mogeiro/PB
 

n Inauguração da Casa da Cidadania 
de Itabaiana e da Travessia Urbana de 
Itabaiana
n Hora: 11h30
n Local: Praça Epitácio Pessoa - Centro, 
Itabaiana/PB

proGraMação do GovErnador

Obras que serão 
entregues representam 

um investimento de 
R$ 6 milhões

pleno do TJ inicia apreciação de mais de mil processos
O Pleno e os órgãos fra-

cionários do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba iniciarão, na 
próxima segunda-feira (31), 
a apreciação de 1.277 pro-
cessos inseridos nas pautas 
ordinárias. Os desembarga-
dores e juízes convocados, 
com feitos vinculados, terão 
até as 13h59 do dia 7 de feve-
reiro para lançarem seus res-
pectivos votos eletrônicos.

Na pauta do Tribunal 
Pleno, terão dois Proce-
dimentos Investigatórios 
Criminais interpostos  pelo 
Ministério Público Estadual 
contra os prefeitos Tiago Ro-
berto Lisboa, de Capim, e Ma-
ria Sulene Dantas Sarmento, 
de Uiraúna. 

Além disso, consta uma 

Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (Medida Caute-
lar) da relatoria do desem-
bargador Márcio Murilo da 
Cunha Ramos que tem como 
requerente à Mesa Diretora 
da Câmara de Vereadores de 
Areia e requerido o Município 
de Areia.

As quatro Câmaras Cí-
veis julgarão 1.146 feitos, 
sendo 144 processos na Pri-
meira Câmara, 357 recursos 
na Segunda Cível, outros 388 
feitos na Terceira Câmara e 
257 ações na Quarta Cível. 
Já na Câmara Especializa-
da Criminal, o colegiado vai 
apreciar 122 recursos, entre 
habeas corpus, apelações, 
embargados de declaração e 
recursos em sentido estrito.

Comarca da cidade de Patos bate metas
A Comarca do Município de 

Patos, Sertão da Paraíba, cum-
priu as metas do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), no âm-
bito do Judiciário estadual, com 
percentuais acima dos estipula-
dos no ano passado. Funcionam 
na sede do fórum sete Varas 
Mistas e dois Juizados Especiais 
Mistos, os quais atendem, além 
de Patos, mais onze municípios 
da região.

Segundo informações for-
necidas pela diretora do fórum, 
juíza Joscileide Lira, praticamen-
te todas as unidades bateram as 

metas do CNJ, no ano de 2021, 
conforme os dados divulgados 
pelos juízes e juízas titulares das 
respectivas Varas, na Comarca 
de Patos.

A juíza Joscileide Lira des-
tacou que a Comarca de Patos 
não tem medido esforços para 
o cumprimento das Metas do 
CNJ, seguindo as regras contra a 
pandemia do protocolo de bios-
segurança do TJPB. A magistrada 
pontuou que as unidades conti-
nuam realizando as audiências 
por meio remoto, utilizando o 
balcão virtual, além de dispo-

nibilizar telefones institucionais 
para o jurisdicionado. 

“Os magistrados e servido-
res da Comarca de Patos têm 
feito o seu melhor para prestar 
uma jurisdição célere e eficaz. 
Eles estão de parabéns pela rea-
lização de seus trabalhos. Só 
temos a agradecer o apoio do 
presidente do TJPB, desembar-
gador Saulo Benevides, da vice
-presidente, desembargadora 
Maria das Graças Morais e do 
corregedor-geral, desembarga-
dor Fred Coutinho”, realçou a 
diretora do fórum.

Gregória Benário é nomeada 
para a presidência da Jucep

TrE-pB  aprova novo plano 
de comunicação estratégica 

A presidente estadual do 
Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB), Gregória Benário, 
foi nomeada para assumir 
a presidência da Junta Co-
mercial do Estado da Paraíba 
(Jucep). O ato foi publicado 
ontem no Diário Oficial do 
Estado e a previsão é que a 
advogada tome posse na pró-
xima segunda-feira (31).

O cargo era ocupado an-
teriormente pelo ex-deputado 
Simão Almeida (PCdoB), que 
faleceu no fim do ano passa-
do por complicações de AVC 

hemorrágico e morte encefá-
lica, causadas pela Covid-19. 
Segundo Gregória Benário, ela 
dará continuidade ao traba-
lho desenvolvido pelo colega 
de partido. “Esse cargo já era 
assumido por Simão Almei-
da, que era uma indicação do 
meu partido e infelizmente 
com o falecimento dele houve 
o convite para que o PCdoB 
desse continuidade ao traba-
lho desenvolvido por Simão. O 
partido indicou meu nome e o 
governador acatou de imedia-
to”, comentou em entrevista ao 
Jornal A União. 

De acordo com a advo-
gada, ela pretende tornar a 

Jucep uma administração que 
contribua para a sociedade 
em geral. “Além de dar con-
tinuidade ao trabalho, tam-
bém tornar a Junta uma ad-
ministração próspera, possa 
contribuir para a sociedade, 
e tenha uma celeridade tanto 
empresarial como comercial”. 

Sobre as suas metas e 
expectativas para a Junta du-
rante o ano de 2022, a pre-
sidente estadual do PCdoB 
prefere esperar tomar posse 
para traçar seus objetivos. 
“Quando tomar posse vou me 
aprofundar da realidade da 
própria instituição e construir 
as metas e os espaços”. 

O presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB), desembar-
gador Joás de Brito Pereira 
Filho, aprovou, na última 
quinta-feira, o Plano de Co-
municação da Estratégia da 
Justiça Eleitoral da Paraíba.

Segundo a assessora 
de Planejamento, Suênia 
Bernardo Carneiro, o Pla-
no visa contribuir para o 
aperfeiçoamento do modelo 
de gestão estratégica. “Ali-
nhado às boas práticas de 
governança e favorecendo a 
transparência, a efetividade 
e o alinhamento permanen-
te das ações”, disse. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

O instrumento foi ela-
borado pela Assessoria de 
Planejamento, Estratégia 
e Gestão (ASPLAN), com o 
objetivo de disseminar o 
conhecimento do Plano Es-
tratégico da Justiça Eleitoral 

da Paraíba, através de ações 
de divulgação, que visem 
alinhar as unidades e os co-
laboradores aos objetivos 
estabelecidos, fortalecendo 
o compromisso no atingi-
mento dos resultados.

Desembargador 
Joás de Brito 

Pereira Filho é 
o presidente do 

Tribunal Regional 
Eleitoral

Foto: Reprodução



Texto já foi aprovado pelo Senado e atualmente tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 1417/21 
prevê repasse de auxílio fi-
nanceiro emergencial de R$ 
2 bilhões para santas casas 
e hospitais filantrópicos sem 
fins lucrativos que trabalham 
para o Sistema Único de Saú-
de (SUS). A proposta é do Se-
nado, onde já foi aprovada, e 
agora tramita com urgência 
na Câmara dos Deputados.

Segundo o IBGE, a Pa-
raíba tem 4.004 entidades 
filantrópicas, entre elas,  os 
hospitais Napoleão Laureano 
e São Vicente de Paulo, em 
João Pessoa, entre outros, 
são exemplos de entidades 
filantópicas, sem fins lucra-
tivos. Em Campina Grande, 
Grupo de Voluntárias, Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) e Casa 
da Criança Dr. João Moura 
também são instituições sem 
fins lucrativos. Só na área de 

Da Redação
Com Agência Câmara

Projeto prevê mais R$ 2 bi 
para entidades filatrópicas

Fotos: Reprodução

Tribunal de Contas retorna ao regime remoto

Recursos garantem duplicação de rodovia em Sousa

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
retoma ao regime de teletra-
balho obrigatório para todos 
os membros e servidores a 
partir da próxima segunda-
feira (31), devido ao cres-
cente número de servidores 
com licenças médicas por 
síndromes gripais. A medida 
vai até o dia 15 de fevereiro 
de 2022, seguindo as orien-
tações do Serviço de Atenção 
à Saúde  (SAS) do Tribunal. 

De acordo com a por-
taria, o serviço remoto de 
trabalho ocorrerá de forma 
temporária e excepcional. 
“Em razão do aumento da 
pandemia, com elevação 
acentuada dos casos de pes-
soas contaminadas com Co-
vid-19 e H3N2 e de relatos 
de casos de servidores com 
síndrome gripal, inclusive 
com Covid-19, ocasionan-
do um elevado número de 
licenças médicas”. 

A decisão está na por-
taria (TC nº 23/2022 ), 
assinada pelo presidente, 
conselheiro Fernando Ca-
tão, e publicada no Diário 
Oficial Eletrônico do TCE 
de 31 de janeiro de 2022. 
A suspensão do expediente 
presencial será a partir da 
próxima segunda-feira (31).

O documento destaca 
que as atividades presen-
ciais no Tribunal ficam sus-
pensas, com exceção das 

relacionadas à segurança, à 
continuidade do funciona-
mento dos equipamentos 

de Tecnologia da Informa-
ção, às ações administrati-
vas essenciais e à realização 
de inspeções/auditorias in 
loco.

No entanto, também 
permanece em vigor o es-
tabelecido pela Portaria 
TC nº 220/2021, especial-
mente a obrigatoriedade 
de comprovação da vacina-
ção contra Covid-19 para 
ingresso nas dependências 
do Tribunal.

A decisão do TCE-PB 
também leva em conside-
ração as restrições esta-
belecidas pelo Governo do 
Estado formalizadas por 
meio do Decreto Estadual 
nº 42.211, de 3 de janeiro de 
2022, que, ante a gravidade 
do cenário epidemiológico 
atual, manteve suspensas 
as atividades presenciais 
nos órgãos e entidades vin-
culadas ao Poder Executivo 
estadual. 

Uma das obras mais 
aguardadas pela população 
de Sousa e região está pró-
xima de se tornar realidade. 
Trata-se da requalificação e 
ampliação da Avenida Mon-
senhor Vicente Freitas, saída 
de Sousa para Uiraúna que 
interliga a PB-391, que será 
duplicada. O deputado fede-
ral Wilson Santiago destinou 
emenda no valor de R$ 3 mi-
lhões para a execução da obra.

Na quarta-feira (27), foi 
firmado o contrato com a 
empresa que será responsá-
vel pela obra, e nos próximos 
dias o prefeito de Sousa, Fábio 
Tyrone, junto com o deputado 
federal Wilson Santiago, assi-
narão a ordem de serviço.

A obra vai contemplar o 

trecho que tem início no bair-
ro do Alto Cruzeiro e se pro-
longa até a giratória que dá 
acesso à PB-391, saída para 
as cidades de Uiraúna e Las-
tro. A previsão é que a obra 
tenha início ainda no mês de 
fevereiro.

Conforme o deputado 
Wilson Santiago, a obra irá 
trazer inúmeros benefícios 
para a população de Sousa e 
moradores da região que cos-
tumam trafegar pelo trecho. 
“A duplicação irá melhorar a 
mobilidade urbana em Sou-
sa e oferecer mais seguran-
ça para todos os motoristas, 
além de aquecer a economia 
local com a geração de em-
pregos e valorização de toda a 
área. Esta é mais uma grande 

ação de nosso mandato em 
parceria com o prefeito Fábio 
Tyrone, sempre pensando no 
desenvolvimento de Sousa”, 
ressaltou Wilson Santiago.

O prefeito de Sousa, Fá-
bio Tyrone, agradeceu ao 
deputado Wilson Santiago 
pela destinação dos recursos 
que irão viabilizar uma das 
obras mais aguardadas pela 
população de Sousa. “Esta 
obra vai complementar a 
Avenida Perimetral e oferecer 
um grande benefício para o 
trânsito de Sousa, melhoran-
do a mobilidade urbana e a 
segurança para todos. Só te-
mos a agradecer ao deputado 
Wilson Santiago que tem sido 
um grande parceiro de nossa 
gestão”, concluiu o prefeito.

Corte multa prefeito de Capim por realizar concurso com irregularidades
O prefeito do município de Ca-

pim, Tiago Roberto Lisboa (PSDB), foi 
multado no valor de R$ 6 mil, pelo 
Tribunal de Contas da Paraíba devido 
a realização de um concurso com in-
dícios de irregularidades. O processo 
foi julgado pela 1ª Câmara do Tribu-
nal de Contas do Estado na retomada 
de suas atividades de plenário com a 
primeira sessão ordinária de 2022, 
realizada na última quinta-feira (27), 
por teleconferência. 

Conforme o voto do relator, con-
selheiro Nominando Diniz, o prefeito 
deixou de cumprir a Medida Cautelar 

expedida pelo TCE para suspender 
a realização do concurso, devido a 
indícios de irregularidades. A Audi-
toria do órgão vai concluir a análise 
do processo de Dispensa de Licitação 
(proc. nº 8888/20). A homologação do 
concurso continua suspensa.

Além disso, o colegiado julgou 
irregular o processo de adesão reali-
zado pelo Fundo Municipal de Saúde 
de Pocinhos, relativo à Ata de Registro 
de Preços, elaborada pela Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de Juazeirinho 
(proc. 07683/21). 

Também foram julgados irregula-

res dois procedimentos de Dispensa 
de Licitação na Prefeitura de Bayeux: 
um para aquisição de cestas básicas, 
e outro com o objetivo de contratar 
empresa de engenharia especializada 
na execução dos serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva predial 
nas escolas e creches da rede pública 
de ensino.

Ao todo, foram apreciados 101 
processos, entre prestações de contas, 
recursos, inspeções, denúncias, atos 
de pessoal, licitações e contratos. Re-
gulares com ressalvas foram julgadas 
as contas das Câmaras Municipais de 

Salgadinho, Zabelê, Sumé e Areia, 
relativas a 2020.

A Primeira Câmara Deliberativa 
do TCE também realizou sua primei-
ra sessão de 2022, a 2.899ª sessão 
ordinária, por teleconferência, sob a 
presidência do conselheiro Antônio 
Nominando Diniz.

Estiveram presentes na composi-
ção do quórum os conselheiros Antô-
nio Gomes Vieira Filho e Renato Ma-
mede Santiago Melo (substituto). Pelo 
Ministério Público de Contas atuou a 
subprocuradora Elvira Samara Pereira 
de Oliveira.

Políticas
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Os hospitais Napoleão Laureano e São Vicente de Paulo, na capital, são duas entidades filantrópicas da área de saúde que podem ser beneficiadas pelo projeto que tramita na Câmara dos Deputados

saúde são 42 instituições, 
que podem ser beneficia-
das com parte dos recursos. 
O texto é do senador Luis 
Carlos Heinze (PP-RS), que 
destacou a atuação das santas 
casas e dos hospitais filantró-
picos. “Elas prestam um ser-
viço de excelência ao povo. E 

precisam dos repasses. A gen-
te sabe da necessidade que 
os hospitais têm hoje, por-
que atendem o SUS, e o SUS 
é deficitário”, disse Heinze. 
De acordo com o projeto, o 
dinheiro deve ser liberado 
em até 15 dias a partir da 
promulgação da lei, inde-

pendentemente da situação 
de adimplência das entida-
des beneficiadas em relação 
a tributos e contribuições. 
O auxílio será administrado 
pelo Ministério da Saúde, que 
definirá o critério de rateio e o 
distribuirá a partir do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) para 

os fundos estaduais, distrital 
ou municipais com os quais 
as instituições hospitalares 
estejam contratualizadas. 
O projeto prevê ainda que o 
valor recebido por cada en-
tidade deverá ser usado para 
pagar profissionais de saúde, 
adquirir insumos e equipa-

mentos, conduzir pesquisas 
e realizar reformas no espaço 
físico.

Tramitação
Por tramitar em regime 

de urgência, a proposta deve 
ser analisada diretamente no 
Plenário da Câmara.

A decisão está na 
portaria (TC nº 23/2022) 
assinada pelo presidente, 

conselheiro Fernando 
Catão

Para Wilson Santiago, a obra irá trazer inúmeros benefícios para a população de Sousa e moradores da região

Foto: Reprodução/Twitter

NÚMERO DE UNIDADES LOCAIS

Fundações privadas 
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fins lucrativos
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Presidente deveria depor ontem, como determinou o ministro Alexandre de Moraes, mas AGU recorreu a decisão
Pepita Ortega,
Weslley Galzo, 
Eduardo Gayer e
Guilherme Pimenta
Agência Estado

STF nega recurso de Bolsonaro 
e mantém depoimento na PF
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O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) desobedeceu à 
determinação do ministro 
do Supremo Tribunal (STF), 
Alexandre de Moraes, e não 
compareceu ontem à sede 
da Superintendência da Po-
lícia Federal, em Brasília, 
para prestar depoimento. 
Moraes havia intimado Bol-
sonaro a depor no inquérito 
que apura o vazamento de 
investigação sigilosa da PF 
sobre ataque hacker às ur-
nas eletrônicas, mas a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) 
recorreu a decisão. O magis-
trado rejeitou prontamente 
o pedido do presidente para 
não comparecer à PF.

O despacho foi dado mi-
nutos após a AGU apresentar 
agravo para que o Bolsonaro 
não comparecesse à PF até 
que o plenário do Supremo 
julgasse o caso. No docu-
mento, Alexandre destaca o 
fato de o ministro-chefe da 

AGU, Bruno Bianco Leal, só 
ter apresentado o pedido 
de alteração dos procedi-
mentos às 13h49 de hoje, ou 
seja, quando restavam nove 
minutos até o esgotamento 
do prazo para a realização 
da oitiva presidencial. O ad-
vogado-geral chegou a com-
parecer presencialmente à 
Superintendência da PF, no 
lugar do presidente, para 
apresentar o pedido de alte-
ração da decisão e justificar 
sua ausência.

No pedido encaminhado 
a Moraes, a AGU argumen-
ta que “ao agente político é 
garantida a escolha consti-
tucional e convencional de 
não comparecimento em de-
poimento em seara investi-
gativa”. Ao negar o agravo, às 
14h33 de ontem, o ministro 
determina que seja mantida 
a intimação de Bolsonaro e 
a necessidade de seu depoi-
mento. O magistrado, contu-
do, não especificou qual será 
a nova data e hora da inqui-
rição.

A movimentação pro-
cessual em poucos minutos 
reflete a retomada da crise 
entre o Palácio do Planalto e 

o Supremo. A decisão de Bol-
sonaro de não comparecer à 
PF cumpre a promessa feita 
por ele a milhares de apoia-
dores durante as manifes-
tações antidemocráticas de 
7 de setembro, na Avenida 
Paulista, em São Paulo, quan-
do disse que não acataria de-

cisões judiciais proferidas 
por Moraes. Na ocasião, o 
presidente chamou o minis-
tro de “canalha” e pediu para 
ele “sair” da Suprema Corte.

Desde então, o presi-
dente recuou de seu discur-
so belicoso contra os minis-
tros do Supremo, sobretudo, 

depois que o ex-presidente 
Michel Temer (MDB) surgiu 
para pôr fim à crise institu-
cional entre os Poderes. A 
trégua, no entanto, chegou 
ao fim no último dia 12 deste 
mês, quando Bolsonaro ata-
cou os ministros Moraes e 
Luís Roberto Barroso, asso-

ciando a atuação de ambos à 
campanha do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
à Presidência. Com disparos 
de que os magistrados vio-
lam “liberdades democrá-
ticas”, o chefe do Executivo 
disse que Barroso entende 
de “terrorismo”.

Presidente não sofrerá punição
Considerando o precedente 

do Supremo Tribunal Federal que 
derrubou a condução coercitiva, es-
pecialistas consultados pelo Estadão 
avaliam que o presidente Jair Bolso-
naro não deve sofrer ‘medidas’ ou 
‘consequências’ por não comparecer 
à Polícia Federal na tarde de ontem 
para depor no inquérito que investi-
ga o vazamento de apuração sigilosa 
sobre um ataque hacker ao TSE. O 
entendimento é o de que, como in-
vestigado, Bolsonaro tem o direito de 
não produzir provas contra si.

O criminalista Pierpaolo Cruz 
Bottini indica que o entendimento 
da corte máxima é o de que o es-
clarecimento pessoal do investigado 
perante os investigadores é conside-
rado um direito de defesa e, nessa 
medida, há inclusive o direito de não 
comparecimento. “Você é intimado, 
tem que prestar o depoimento pes-
soalmente, no entanto, a princípio, 
o não comparecimento não gera 
nenhum tipo de condução coerciti-
va. Isso com base no precedente do 
STF”, explica.

Na mesma linha, o advogado 
Joaquim Pedro de Medeiros Rodri-
gues, sócio-fundador do Pisco & 
Rodrigues Advogados, considera que 
a ausência de Bolsonaro no interro-

gatório marcado para às 14h desta 
sexta-feira, 28, não deve implicar 
em nenhuma ‘repercussão’, conside-
rando que todo investigado possui o 
direito de recusar a participação no 
interrogatório, não sendo possível 
seu comparecimento forçado. “O 
silêncio ou a estratégia da defesa de 
não participar do ato não podem ser 
utilizados para prejudicar o investi-
gado”, indica.

O criminalista Conrado Gontijo 
também entende que Bolsonaro não 
pode sofrer consequências em caso 
de não comparecimento ao depoi-
mento uma vez que, “como qualquer 
investigado, suspeito da prática de 
crime, ele pode estrategicamente 
deixar de prestar informações no âm-
bito do inquérito, para não produzir 
provas contra si mesmo”.

Em outro sentido, apesar de 
também citar o direito ao silêncio, o 
criminalista André Galvão entende 
o que o depoimento à PF pode ser 
uma oportunidade de o chefe do 
Executivo ‘prestar esclarecimentos’: 
“É salutar que a mais alta autoridade 
do país demonstre respeito e cola-
bore com as instituições, sobretudo 
para a manutenção do equilíbrio 
entre os Poderes e a estabilidade 
democrática”.

Apenas dois dias de-
pois de dizer a apoiadores 
que a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
já estaria acertada com o 
Ministério da Economia, o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, determi-
nou a retirada do fundo de 
estabilização do texto da 
medida, segundo apurou o 
Broadcast Político, sistema 
de notícias em tempo real 
do Grupo Estado.

De acordo com aliados 
do presidente, ele foi con-
vencido pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
de que a medida teria pou-
co impacto na contenção do 
preço dos combustíveis e 
que teria um custo alto para 
os cofres públicos. Como 
antecipou o jornal O Estado 
de S. Paulo no dia 20, Gue-

des sempre foi contra o fun-
do pelo impacto fiscal.

O salto nos preços 
preocupa o governo, pe-
los impactos da inflação na 
popularidade do presiden-
te, pré-candidato à reelei-
ção. Mesmo com o fundo, 
porém, não há garantia de 
que haveria uma freada nos 
preços, tendo em vista a 
mais recente alta no valor 
do petróleo - os preços dos 
combustíveis no Brasil es-
tão atrelados à variação do 
barril do petróleo e também 
do dólar.

A ideia original seria 
incluir na PEC dos combus-
tíveis a criação de um fundo 
de estabilização dos preços 
para diesel e gasolina usan-
do parcela da arrecadação 
com royalties de petróleo 
para abastecê-lo. Quando 
o valor do petróleo dispa-
rasse, no mercado interno 
o fundo seria usado para 

diminuir o repasse no valor 
dos combustíveis nas bom-
bas.

Mesmo descartada a 
criação do fundo, ainda está 
de pé a ideia de enviar ao 
Congresso uma proposta 
para reduzir impostos fe-
derais e estaduais cobrados 
sobre os combustíveis, sem 
a necessidade de apresen-
tar uma fonte alternativa de 
receita, como hoje determi-
na a Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF).

Bolsonaro bateu o mar-
telo sobre a retirada do fundo 
de estabilização em reunião 
na quinta, 27, com os mi-
nistros Ciro Nogueira (Casa 
Civil), Flávia Arruda (Secre-
taria de governo), Bento Al-
buquerque (Minas e Energia) 
e Paulo Guedes (Economia). 
Alexandre Silveira (PSD-MG), 
que assumirá na semana que 
vem uma cadeira no Senado, 
também participou.

Governo retira fundo de 
texto da PEC de combustíveis
Eduardo Gayer
Agência Estado

Responsável por manter 
as rodovias federais, o Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit) 
terá em 2022 o menor orça-
mento para investimentos em 
pelo menos 10 anos. A situa-
ção foi agravada com a deci-
são do presidente Jair Bolso-
naro de vetar R$ 177 milhões 
do órgão, enquanto blindou 
R$ 16,5 bilhões em emendas 
do orçamento secreto e prio-
rizou os recursos de maior 
interesse eleitoral de aliados. 

Após a tesourada, o Dnit tem 
R$ 6,2 bilhões previstos para 
investimentos.

O montante foi de R$ 9 
bilhões em 2012 e chegou 
a R$ 10,7 bilhões em 2014. 
Os valores, informados pelo 
Ministério da Infraestrutura, 
são nominais, sem correção 
pela inflação. Se corrigidos, a 
discrepância seria ainda mais 
expressiva. O aperto acontece 
enquanto a qualidade das ro-
dovias preocupa. Quase um 
quarto da malha pavimenta-
da está em estado péssimo 
(6,9%) ou ruim (16,3%), mos-
trou estudo da Confederação 

Nacional do Transporte (CNT) 
no fim do ano passado. Segun-
do a entidade, a maior fatia, 
38,6%, encontra-se apenas 
regular. Com isso, a qualidade 
de 61,8% das rodovias é insa-
tisfatória.

Confirmado por Bolsona-
ro como pré-candidato ao go-
verno de São Paulo em 2022, 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, deve atuar 
para incrementar o orçamen-
to do Dnit deste ano. O pro-
blema, admitido dentro da 
pasta, não é novo. Em 2021, 
os recursos à disposição do 
ministério já tinham chegado 

ao pior nível até então. Para 
2022, o total à disposição do 
órgão, incluindo gastos como 
de custeio e pagamento de 
salários, fechou em R$ 7,2 bi-
lhões. A estimativa é de que, 
apenas para manutenção das 
rodovias, seriam necessários 
R$ 8 bilhões por ano.

Investimento privado
A aposta do Ministério 

da Infraestrutura em seguir 
a transferência de rodovias 
para a iniciativa privada, para 
desafogar o orçamento públi-
co, tem boa aceitação do setor, 
mas é vista como insuficiente 

para resolver a falta de inves-
timentos nas estradas.

Desde 2019, seis rodo-
vias foram a leilão. Neste ano, 
o governo vai colocar na praça 
mais 14 projetos de conces-
são. Se todos os empreendi-
mentos planejados forem lei-
loados, o Brasil poderá chegar 
à marca de 30% das rodovias 
pavimentadas sob adminis-
tração de empresas. Um nú-
mero significativo, mas que 
deixa o restante das estradas 
ainda sob cuidado do Estado. 
Avançar para além disso é um 
desafio, limitado pela falta de 
interesse do setor privado em 

assumir áreas que não geram 
retorno financeiro.

“O país não consegue 
transferir 100% das rodovias 
para a iniciativa privada. A 
empresa não vai aonde não 
tem retorno. E como faço para 
manter as demais?”, questio-
nou o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Infraes-
trutura e Indústrias de Base 
(Abdib), Venilton Tadini, que 
defende a revisão do teto de 
gastos, para que os recursos 
voltados para investimentos 
não sejam limitados pela re-
gra que atrela o crescimento 
das despesas à inflação. 

Verba para rodovias é a menor em 10 anos
Amanda Pupo
Agência Estado

Bolsonaro foi intimado a depor presencial-
mente no inquérito que apura o vazamento 
de investigação sigilosa da PF sobre ataque 
hacker às urnas eletrônicas

Foto: Agência Estado



EUA preparam sanções econômicas severas no caso de um ataque, podendo fortalecer a presença militar na Europa Oriental

Rússia pode invadir Ucrânia 
no próximo mês, alerta Biden
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O presidente dos Estados 
Unidos (EUA), Joe Biden, aler-
tou para a “forte possibilidade” 
de a Rússia invadir a Ucrânia no 
próximo mês, informou a Casa 
Branca. O anúncio surge depois 
de conversa telefônica entre Bi-
den e o presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelensky.

“O presidente Biden afir-
mou que existe forte possibili-
dade de os russos invadirem a 
Ucrânia em fevereiro”, disse a 
porta-voz do Conselho de Segu-
rança Nacional da Casa Branca, 
Emily Horne. Durante a conver-
sa, Biden “reafirmou a prontidão 
dos Estados Unidos, juntamen-
te com seus aliados e parceiros, 
para responder de forma decisi-
va se a Rússia invadir ainda mais 
a Ucrânia”, acrescentou Emily.

Os EUA estão preparando 
sanções econômicas severas no 
caso de um ataque à Ucrânia, 
estando dispostos a fortalecer 
a presença militar na Europa 
Oriental, se necessário. Mas 
uma intervenção militar nor-
te-americana na Ucrânia, que 
não é membro da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), está fora de questão.

Biden e Zelensky repetiram 
o princípio de que não haveria 
“decisão sobre a Ucrânia sem a 

Ucrânia”. Na última quinta-feira, 
os Estados Unidos solicitaram 
reunião do Conselho de Segu-
rança da ONU sobre a Ucrânia, 
a primeira vez que o órgão vai 
discutir oficialmente a crise do 
país do leste europeu.

Biden também assegurou a 
Volodymyr Zelensky que a em-
baixada americana no seu país 
continua “aberta e totalmente 
operacional”, embora Washing-
ton tenha decidido repatriar as 
famílias dos seus funcionários 
diplomáticos.

A Ucrânia criticou a decisão 
dos EUA de retirarem famílias e 
o pessoal não essencial da em-
baixada em Kiev, medida que 
considera desproporcional. O 
presidente norte-americano 
prometeu ainda apoio adicional 
de assistência econômica a Kiev. 

Esta foi a terceira conversa 
entre os dois líderes desde de-
zembro. Joe Biden manifestou 
apoio às discussões realizadas 
no chamado formato diplomáti-
co da “Normandia”, ou seja, entre 
Rússia e Ucrânia, sob mediação 
da França e da Alemanha.

Ontem, os presidentes da 
França, Emmanuel Macron, e da 
Rússia, Vladimir Putin conver-
saram por telefone.  O próximo 
ciclo de encontros está progra-
mado para a segunda semana 
de fevereiro, em Berlim.

Não queremos guerras, diz ministro russo
A Rússia quer resolver a crise 

sobre a Ucrânia por via diplomá-
tica sem recurso à guerra, mas 
não permitirá que seus interes-
ses sejam violados ou ignora-
dos, disse ontem o ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Sergei 
Lavrov. 

“Se depender da Rússia, não 
haverá guerra. Não queremos 
guerras. Mas não permitiremos 
que nossos interesses sejam 
grosseiramente violados, ig-
norados”, afirmou Lavrov, em 
entrevista transmitida por várias 
estações de rádio e televisão 
russas.

“Há muitas décadas esco-
lhemos o caminho da diploma-
cia. Temos de trabalhar com 
todos, esse é o nosso princípio”,  
acrescentou.

A Ucrânia e os países oci-
dentais acusaram a Rússia de 
ter enviado pelo menos 100 mil 
soldados para a fronteira ucra-
niana nos últimos meses, com 
a intenção de invadir de novo 
o país vizinho, depois de ter 
anexado a península ucraniana 
da Crimeia, em 2014. A Rússia 

negou essa intenção, mas disse 
sentir-se ameaçada pela expan-
são de 20 anos da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan) ao Leste europeu e pelo 
apoio ocidental à Ucrânia.

Moscou exigiu o fim da po-
lítica de expansão da Otan para 

a Ucrânia e a Geórgia, o fim de 
toda a cooperação militar oci-
dental com as antigas repúblicas 
soviéticas e a retirada das tropas 
e armamentos dos aliados para 
as posições anteriores a 1997.

Os Estados Unidos (EUA) e 
a Otan rejeitaram formalmente, 
na última quarta-feira, as princi-
pais exigências de Moscou, mas 
propuseram a via da diplomacia 

para lidar com a crise.
Em particular, abriram a 

porta a negociações sobre os 
limites recíprocos da instalação 
dos mísseis de curto e médio 
alcance das duas potências 
nucleares rivais na Europa, e 
sobre exercícios militares nas 
proximidades das fronteiras do 
campo adversário. Lavrov con-
siderou que as respostas dos 
EUA às exigências da Rússia 
sobre garantias de segurança 
são “bastante confusas”. 

Admitiu que encontrou “se-
mentes de racionalidade” em 
“assuntos de importância se-
cundária”, como a questão das 
instalações de mísseis de curto 
e médio alcance, e disse que o 
debate sobre a questão tem sido 
rejeitado pelos Estados Unidos. 
“Agora, propõem-se abordar a 
questão”, disse.

Quanto à ameaça de novas 
sanções dos EUA, incluindo a 
liderança russa e a desconexão 
do país dos sistemas financeiros 
internacionais, Lavrov afirmou 
que “seria equivalente à ruptura 
das relações”.

Covid-19

Vacina de reforço reduz 
risco de morte em 95%
Isabela Mendes

No Reino Unido, três in-
jeções de vacina reduziram o 
risco de morte por Covid-19 
em 95% naqueles com 50 
anos ou mais durante o surto 
da variante Ômicron, de acor-
do com um estudo inicial que 
mostrou que a imunidade da 
vacinação resistiu bem aos 
piores efeitos da doença mes-
mo entre os idosos que estão 
em maior risco.

A análise, feita pela Agên-
cia de Segurança da Saúde 
do Reino Unido, oferece um 
vislumbre de quão eficaz é a 
vacinação contra a morte por 
Ômicron em uma população 

altamente reforçada. Em de-
zembro, o governo do Reino 
Unido se apressou em ofere-
cer reforços para todos com 
16 anos ou mais, expandindo 
uma campanha que até então 
só se aplicava a pessoas com 
50 anos ou mais e pessoas com 
certas condições de saúde, in-
formou a Dow Jones.

Na Rússia, as autorida-
des relataram que a força-
tarefa estatal de coronavírus 
da Rússia registrou ontem 
98.040 novas infecções nas 
últimas 24 horas - outra alta 
histórica para o país que, nas 
últimas semanas, enfrentou 
seu maior surto de contágios 
na pandemia.

Medicamento
Segundo o site da Eu-

ropean Medicines Agency, 
o comitê de medicamentos 
humanos da EMA (CHMP) 
recomendou a concessão 
de uma autorização de co-
mercialização condicional 
para o medicamento anti-
viral oral Paxlovid para o 
tratamento de Covid-19. O 
requerente é a Pfizer Euro-
pe MA EEIG.

O Comitê recomendou a 
autorização do Paxlovid para 
o tratamento de Covid-19 em 
adultos que não precisam de 
oxigênio suplementar e que 
correm maior risco de a do-
ença se tornar grave.

Gabriel Bueno e 
André Marinho

O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) pu-
blicou comunicado, no 
qual confirma o acordo 
anunciado mais cedo pelo 
presidente da Argenti-
na, Alberto Fernández. O 
Fundo diz que seu pessoal 
técnico chegou a entendi-
mentos sobre as políticas 
chave para esse pacote. “O 
caminho fiscal combina-
do melhoraria de maneira 
gradual e sustentada as 
finanças públicas e reduzi-
ria o financiamento mone-
tário”, diz o Fundo.

O FMI destaca que o 

acordo permitirá elevar 
o gasto em infraestrutu-
ra e ciência e tecnologia, 
além de proteger “progra-
mas sociais focalizados”. O 
Fundo e a Argentina ain-
da concordaram que uma 
estratégia para reduzir 
os subsídios à energia de 
maneira progressiva “será 
fundamental para melho-
rar a composição do gasto 
público”.

Há ainda acordo sobre 
a implementação da políti-
ca monetária “como parte 
de um enfoque múltiplo 
para enfrentar a elevada 
e persistente inflação”. O 
marco tem como objetivo 
assegurar taxas de juros 

reais positivas para res-
paldar o financiamento 
interno e fortalecer a esta-
bilidade, diz o texto. O co-
municado diz que também 
há acordo sobre o fato de 
que “o apoio financeiro 
adicional dos sócios in-
ternacionais da Argentina 
ajudaria a reforçar a resi-
liência externa do país e 
seus esforços para assegu-
rar um crescimento mais 
inclusivo e sustentável”.

O pessoal técnico do 
Fundo e as autoridades ar-
gentinas continuarão seu 
trabalho nas próximas se-
manas, para chegar a um 
acordo em nível de pessoal 
técnico. 

Fundo Monetário Internacional 
faz acordo com a Argentina

Se depender da Rússia, não 
haverá guerra. Não queremos 
guerras. Mas não permitiremos 

que nossos interesses 
sejam grosseiramente  

violados, ignorados 



Edital do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial de ontem; taxas de inscrição variam de R$ 95 a R$ 115

Concurso da Docas terá vagas 
com salário de até R$ 6,6 mil

No dia 17 de dezembro de 2021, a grande 
imprensa nacional noticiou o fechamento do 
escritório do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) anunciado, um dia antes,pela própria 
instituição para 30 de junho deste ano. A 
partir dessa data, o governo brasileiro passará 
a comunicar-se com o FMI apenas por meio 
de contatos com a sede, em Washington, nos 
Estados Unidos (EUA). Não obstante, muito 
contribuiu para esta tomada de decisão, a 
fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, 
informando que tinha assinado o documento 
para encerrar a cooperação entre o governo 
brasileiro e o FMI.

Em ataques constantes às agências 
multilaterais, o governo Bolsonaro considera 
que a representação do FMI no Brasil, e 
que já vem desde 1999, tornou-se obsoleta. 
Em arroubos antidiplomáticos, o Executivo 
Federal desconsidera a importância do 
FMI como uma organização internacional 
criada em 1944 na Conferência de Bretton 
Woods com o objetivo, inicial, de ajudar 
na reconstrução do sistema monetário 

internacional no período pós-Segunda Guerra 
Mundial

Pouco mais de um mês depois, nesta 
última terça-feira (25.01.2022), alinhado às 
expectativas do mercado financeiro, o fundo 
agora projeta, no relatório “World Economic 
Outlook”, uma alta de 0,3% no Produto 
Interno Bruto (PIB) do país para este ano. Três 
meses atrás, a previsão era bem mais otimista: 
alta de 1,5%.

As perspectivas do FMI para a economia 
global em 2022 não são nada alvissareiras, 
as condições para o crescimento econômico 
se iniciam em situações débeis. O avanço 
de novas variações da Covid-19, como a 
Ômicron, faz com que internacionalmente 
haja restrições à mobilidade. Acrescido 
ainda do aumento dos preços de energias e 
os problemas na cadeia de suprimento, que 
resultam em taxas de inflação mais elevadas 
do que as esperadas. O FMI rebaixou as 
estimativas de crescimento global para 2022, 
a exemplo da redução na expectativa do PIB 
dos EUA e da China.

No comparativo EUA – China – Brasil, 
para 2022 o crescimento do PIB será de 
4,0%, 4,8% e 0,3%, respectivamente. Para 
2023, a proporção (para os referidos países) 
é de 2,6%, 5,2% e 1,6%. Em 2022, a situação 
de crescimento do Brasil é a pior dentre 
as principais economias. Em 2023, nossa 
situação não melhora muito, em crescimento 
do PIB só superamos a combalida economia 
da África do Sul.

Na contramão do que pensa o governo 
brasileiro, a estimativa de melhora global 
depende da melhoria também da situação 
da pandemia, carecendo, portanto, de 
maiores taxas de vacinação no mundo e 
tratamentos mais eficazes. Contudo, há riscos 
ao crescimento da economia global, haja vista 
o surgimento de novas variantes da Covid-19, 
prologando a pandemia e induzindo novas 
perturbações econômicas.

O relatório do FMI entende as 
perturbações econômicas como sendo o 
resultado das adversidades nas cadeias de 
suprimentos, volatilidade nos preços das 

energias (conta a alta no preço do petróleo) 
e as pressões localizadas sobre salários, 
tratando-se, por conseguinte da incerteza ao 
redor da inflação e das políticas monetárias de 
elevação dos juros.

Na visão do FMI, existem outros 
riscos que podem se cristalizar conforme a 
manutenção em alta das tensões geopolíticas 
e a emergência climática em curso que tem a 
probabilidade de produzir grandes desastres 
naturais.

As previsões nada animadoras do FMI 
para a economia global e o crescimento 
previsto do PIB brasileiro rondando em 
torno de zero (para 2022) opõe-se ao convite 
que o país recebeu, no atual momento, para 
ingressar no seleto grupo da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), formado por 38 (trinta 
e oito) maiores economias do mundo, 
com sede em Paris (França). Como juntar 
multilateralismoe cooperativismo com 
bolsonarismo é a grande questão. Mas, isto é 
assunto para outro artigo.

As perspectivas econômicas globais do FMI para 2022

Acilino Alberto Madeira Neto
amadeiraneto@gmail.com/ColaboradorOpinião

O prazo de pagamen-
to do IPVA (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores) da placa com 
final 1, no Estado da Paraíba, 
com desconto de 10% na 
opção da cota única à vista 
termina na próxima segun-
da-feira, dia 31 de janeiro.

Os contribuintes têm 
ainda outras duas opções 
para pagamento do tributo, 
mas desta vez sem o des-
conto. A primeira opção é o 
parcelamento em três vezes, 
sendo a primeira com venci-
mento também até o dia 31 
de janeiro; e a outra opção é 
o pagamento total do IPVA, 
sem desconto, que deve ser 
pago até o dia 31 de março. 
Dúvidas na emissão do IPVA 
podem ser resolvidas por 
e-mail: gerencia.itcd.ipva@
sefaz.pb.gov.br

Para emitir o boleto do 
IPVA, o proprietário precisa 
ter dados como CPF ou CNPJ 
(Pessoa Jurídica); número 
da placa do veículo e do Re-
navam. No ato de imprimir 
aparece duas opções, DAR 
(Documento de Arrecada-
ção) ou Ficha de Compen-
sação. Na opção DAR, o con-
tribuinte somente pagará 
nas agências bancárias ofi-
ciais como Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal, 
enquanto na opção Ficha de 
Compensação, o contribuin-
te poderá pagar em qual-
quer instituição bancária.  

Impressão do boleto
O boleto do IPVA da 

placa final 1 deverá ser im-
presso por meio da internet. 
A emissão está disponibili-

zada no link do portal da Se-
faz-PB https://www.sefaz.
pb.gov.br/servirtual/ipva/
emitir-dar ou no portal do 
Detran-PB (www.detran.pb.
gov.br). O pagamento deve 
ser efetuado nas agências 
bancárias do Banco do Bra-
sil e da Caixa Econômica Fe-
deral, no serviço de autoa-
tendimento dos bancos; e 
também nas casas lotéricas; 
ou de forma mais prática no 
mobile banking – aplicati-
vo disponível pelos bancos 
em aparelhos móveis como 
smartphones.

Isenção
As categorias isentas 

de pagar IPVA com placa fi-
nal 1, que requereram isen-
ção do IPVA no ano passado, 
vão precisar comprovar a 
isenção até o dia 31 de ja-
neiro.

Conforme a legisla-
ção do IPVA, as categorias 
como portadores de defi-
ciência física, com base no 
novo decreto 40.959/2020 
da Portaria n° 176/2020, 
além da visual, mental ou 
autista, taxistas, veículos 
cadastrados no Ministério 
do Turismo na qualidade 
de transporte turístico; 
motofretistas e de moto-
boys até 150 cilindradas 
são isentas do tributo. Elas 
terão de enviar por e-mail 
ou entregar a documen-
tação em uma repartição 
fiscal, que atestam a isen-
ção, até o dia 31 de janeiro 
para gozar do benefício em 
2022. Neste mesmo dia, es-
sas categorias já podem re-
querer a isenção de 2023.

Detran alerta sobre 
pagamento do IPVA

Foto: Ortilo Antônio
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-0,62%
R$ 5,390

-0,56%
R$ 6,006

-0,73%
R$ 7,216

+0,62%
111.910 pts

André Resende
andreresendejornalimos@gmail.com

A Companhia Docas da 
Paraíba, empresa que ope-
ra o Porto de Cabedelo, pu-
blicou no Diário Oficial de 
ontem edital de concurso 
público para preenchimen-
to de 15 vagas, níveis médio, 
técnico e superior. A remu-
neração inicial prevista para 
as vagas em aberto variam 
de R$ 1.680 a R$ 6.619,20, 
incluso o acréscimo de 40% 
em cima do valor base por 
adicional de risco. 

As inscrições para o 
concurso começam no dia 
7 de fevereiro e seguem até 
17 de março de 2022, ex-
clusivamente por meio do 
site www.vunesp.com.br, da 
banca organizadora do cer-
tame. As taxas de inscrição 
custam R$ 95 para os cargos 
de níveis médio e técnico 
e R$ 115 para os de nível 
superior. O boleto bancário 
referente ao pagamento da 
taxa de inscrição deve ser 
pago até 18 de março de 
2022, impreterivelmente, 
sob pena da inscrição no 
certame não ser homolo-
gada.

O edital prevê, em con-
formidade com leis esta-
duais, a isenção na taxa de 
pagamento da inscrição para 
doadores de sangue que te-
nham realizado no mínimo 
três doações nos últimos 12 
meses, doador de medula ós-
sea devidamente cadastrado 
em órgão oficial, e candida-
ta doadora de leite materno 
humano há no máximo um 
ano, tendo sido doadora por 
pelo menos quatro meses, 
sendo uma doação por se-
mana no período. 

Tem direito também à 
gratuidade, transplantado 
ou doador e que pertença à 
família inscrita no Cadastro 
Único para Programas So-
ciais (CadÚnico), do Governo 

Federal, cuja renda familiar 
mensal per capita seja infe-
rior ou igual a me io salário-
mínimo nacional. Todos os 
que se encaixam ao direito de 
gratuidade devem requerer o 
benefício no site da Vunesp, 
banca organizadora, entre os 
dias 7 e 11 de fevereiro.

Ainda de acordo com o 
edital do concurso público, 
o quadro de vagas é com-
posto por seis vagas para 
assistente administrativo 
(uma reservada a pessoa 
com deficiência), uma vaga 
para técnico em segurança 
no trabalho, duas vagas para 
administrador, duas vagas 
para advogado, uma vaga 
para contador, uma vaga 

para engenheiro ambiental 
e duas para engenheiro civil. 

A contratação é no regi-
me CLT, com prazo de 45 dias 
de contrato de experiência e 
posteriormente com contra-
to por prazo indeterminado. 
Conforme o edital, a validade 
do concurso é de 24 meses, 
podendo ser prorrogada pelo 
mesmo período a depender 
do critério da própria Com-
panhia Docas.

As provas objetivas, 
para todos os cargos, aconte-
cem em João Pessoa, na data 
prevista de 1º de maio. Pela 
manhã vão ser aplicadas as 
provas dos cargos de níveis 
médio e técnico e, à tarde, 
as destinadas aos cargos de 

nível superior. Para a presi-
dente da Companhia Docas 
da Paraíba, Gilmara Timóteo, 
este concurso público é fun-
damental para o órgão, pois 
possibilitará a regularização 
do quadro de funcionários 
através de uma seleção pú-
blica. “Teremos servidores 
capacitados para dar conti-
nuidade às demandas que 
o Porto de Cabedelo possui 
por meio de metas de cur-
to, médio e longo prazo”, 
comentou. 

O último concurso Do-
cas da Paraíba ocorreu em 
2015, quando foram ofere-
cidas nove vagas imediatas, 
além de formar cadastro 
reserva.

Aplicação das provas do concurso da Companhia Docas da Paraíba está prevista para ocorrer no dia 1º de maio



Segmento ganhou 1,3 milhão de trabalhadores no trimestre encerrado em novembro de 2021, segundo o IBGE

A redução do desempre-
go para 11,6% no trimestre 
encerrado em novembro 
teve uma maior participação 
do mercado formal de traba-
lho, com o aumento de 4% no 
número de empregados com 
carteira de trabalho assinada 
no setor privado, na compa-
ração com o trimestre encer-
rado em agosto de 2021.

Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), que divulgou 
ontem, no Rio de Janeiro, os 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Contínua, essa cate-
goria de ocupação teve 1,3 
milhão de pessoas a mais e 
838 mil pessoas sem carteira 
no setor privado, um aumen-
to de 7,4%.

Na categoria por conta 
própria, o crescimento foi 
de 588 mil pessoas (2,3%), 
chegando a 25,8 milhões de 
pessoas. Os trabalhadores 
domésticos subiram 6,0% 
frente ao trimestre anterior, 
ou mais 315 mil pessoas, e 
22,5% em relação ao mesmo 
trimestre de 2020, chegando 
a 5,6 milhões de pessoas.

A coordenadora de Tra-
balho e Rendimento do IBGE, 
Adriana Beringuy, disse que 
os dados positivos refletem 
a melhora no mercado de 
trabalho depois do cenário 
deprimido pela pandemia de 
Covid-19, iniciada em março 
de 2020.

“Houve um pico [de de-
socupação] bastante acen-
tuado lá em 2020, no trimes-
tre encerrado em agosto, em 
função daquele cenário da 
expansão da pandemia, sem 
vacinação e com as medidas 
de restrições para o combate 
à pandemia sendo bastante 
fortes. Então, isso teve um 
impacto bastante grande no 
mercado de trabalho, com 
queda na ocupação e a não 
viabilidade de um processo 
mais intenso de busca por 
trabalho”, acentuou.

Informalidade
A taxa de informalidade 

Akemi Nitahara
Agência Brasil 

Emprego com carteira assinada 
registra aumento de 4% no país
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O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem que, 
em 2022, o governo focará 
seus esforços na geração 
de emprego e no combate 
à inflação. A afirmação foi 
feita durante a assinatura 
do protocolo de intenções 
para oferta de vagas de 
qualificação no Programa 
Nacional de Prestação de 
Serviço Civil Voluntário.

O programa pretende 
ajudar trabalhadores de-
sempregados, com idades 
entre 18 e 29 anos, a adqui-
rirem experiência profissio-
nal, com a ajuda de cursos 
de qualificação. Beneficiará 
também trabalhadores com 
idade acima de 50 anos, que 

Governo vai priorizar combate à inflação em 2022
Pedro Peduzzi
Agência Brasil

estão fora do mercado há 
mais de dois anos.

O objetivo do governo 
é, com a ajuda dos muni-
cípios, aumentar a empre-
gabilidade desses traba-
lhadores e transferir renda 
através da bolsa qualifica-
ção, de forma combinada 
com a execução de ativida-
des de interesse público nos 
municípios participantes. 
Pretende, também, ameni-

zar os impactos sociais no 
mercado de trabalho decor-
rentes da crise causada pela 
Covid-19.

“Os municípios que 
optarem por participar do 
programa irão se encarre-
gar da organização local 
das atividades de interesse 
público e do pagamento da 
bolsa qualificação, devendo 
observar a regulamenta-
ção da Medida Provisória e 
outras disposições do Mi-
nistério do Trabalho e Pre-
vidência”, informa a Secre-
taria-Geral da Presidência 
da República.

Ainda de acordo com 
o governo, os cursos serão 
oferecidos pelos serviços 
nacionais de aprendizagem 
(Senai) e pelo Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Se-
brae), com prioridade para 
qualificação nas atividades 
econômicas mais importan-
tes do município: “a partici-
pação dos municípios é vo-
luntária, a depender de sua 
capacidade de execução. O 
programa terá duração até 
31 de dezembro de 2022”.

Informalidade
Segundo o ministro 

do Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni, o serviço 
civil voluntário abre “uma 
porta extraordinária” para 
esses trabalhadores. Ele 
lembrou que, atualmente, 
o Brasil tem 40 milhões de 
trabalhadores na informa-
lidade, e que é grande a 
dificuldade desses traba-
lhadores para conseguir o 

primeiro emprego, por falta 
de qualificação.

“Agora, prefeituras de 
todo o Brasil poderão re-
ceber esses jovens para 
trabalhar meio turno, rece-
berem bolsa de meio salá-
rio-mínimo, com direito a 
vale-transporte e seguro de 
acidentes pessoais. Durante 
um ano serão blindados e 
premiados pelo sistema S 
brasileiro com mais de 200 
cursos de qualificação”, dis-
se o ministro.

Lorenzoni esclareceu que 
a responsabilidade da prefei-
tura será a de garantir que, a 
cada semestre, os trabalhado-
res desempregados façam um 
curso de qualificação.

Emprego e inflação
Em seu discurso, o pre-

sidente Jair Bolsonaro disse 
que a assinatura do proto-
colo de intenções é mais 
uma entre as “duas ou três 
ações excepcionais” que se-
manalmente seu governo 
anuncia.

“Não basta, individual-
mente, você ou eu, estar-
mos bem e o Brasil não es-
tar bem. O Brasil, estando 
bem, todos nós estaremos 
bem também, tendo opor-
tunidade de melhorar nos-
sas vidas. Essa proposta 
que hoje se materializa é 
mais uma das bem-vindas”, 
disse o presidente.

“Continuaremos nos-
so trabalho, buscando, 
esse ano, dar ênfase total 
à geração de emprego e ao 
combate à inflação”, disse 
o presidente.

Continuaremos 
nosso trabalho 

buscando, esse ano, dar 
ênfase total à geração 

de emprego e ao 
combate à inflação 

no trimestre encerrado em 
novembro foi de 40,6% e se 
manteve estável frente ao 
trimestre anterior, mesmo 
com o aumento no número 
de trabalhadores informais, 
chegando a 38,6 milhões. 

A informalidade está 
próxima ao pico de 41%, ve-
rificado em agosto de 2019, 
quando 38,8 milhões de tra-
balhadores estavam nessa 
condição. A menor taxa da sé-
rie histórica, de 37,2%, ocor-
reu no início da pandemia, no 
trimestre encerrado em maio 
de 2020, com 31 milhões de 
pessoas.

Apesar do trabalho com 
carteira assinada ter tido 
uma expansão significativa, 
Beringuy destacou que a in-
formalidade também teve um 
papel decisivo na recupera-
ção da taxa de ocupação.

“A expansão da informa-
lidade responde por 43% do 

crescimento da população 
ocupada total no trimestre. A 
informalidade tem um peso 
importante na série históri-
ca da pesquisa, mas agora, 
durante a pandemia, teve um 
papel decisivo na recupera-
ção da ocupação. Esses 43% 
de participação no processo 
de recuperação já chegaram 
a quase 80% em outros mo-
mentos. Agora, a gente perce-
be que há uma participação 
maior também do trabalha-
dor com carteira”, afirmou 
Beringuy.

O IBGE informou, tam-
bém, que a população fora da 
força de trabalho caiu 2,0% 
em novembro na compara-
ção com o trimestre anterior, 
uma redução de 1,3 milhão 
de pessoas nessa situação. 
Na comparação anual, a dimi-
nuição foi de 4,6 milhões de 
pessoas.

As pessoas desalentadas, 
que não buscaram trabalho 

mas estavam disponíveis, 
foram estimadas em 4,9 mi-
lhões, uma queda de 6,8% em 
relação ao trimestre encerra-
do em agosto e de 14,4% na 
comparação com novembro 
de 2020. A taxa de subutili-
zação ficou em 25%, com 29 
milhões de pessoas disponí-
veis para trabalhar mais ho-
ras.

Rendimento
A massa de rendimento 

real habitual ficou estável em 
R$ 227 bilhões, com queda de 
4,5% no rendimento real ha-
bitual, estimado em R$ 2.444, 
o menor já registrado pela sé-
rie histórica da pesquisa, ini-
ciada em 2012. Na compara-
ção com o mesmo trimestre 
de 2020, a redução do rendi-
mento médio do brasileiro foi 
de 11,4%.

Segundo Beringuy, o re-
sultado da Pnad Contínua 
demonstra um processo de 

consolidação da recuperação 
e um espalhamento pelas 
diversas atividades econô-
micas, mas não se reflete no 
crescimento de rendimentos, 
influenciado também pela in-
flação.

“A gente tem mais pes-
soas trabalhando do que an-
tes, no entanto, com rendi-
mentos menores. Associado 
a isso temos um processo 
inflacionário em curso, que 
é bastante negativo para os 
rendimentos reais. Há tam-
bém uma dinâmica de inser-
ção, a gente não sabe se em 
função das negociações en-
tre a oferta da mão de obra 
do trabalhador e a demanda 
de quem está contratando; 
pode ser que nesse processo 
o trabalhador não está conse-
guindo obter remunerações 
maiores”, opinou.

Por setor econômico, a 
maior parte da expansão da 

ocupação veio do comércio, 
com 719 mil pessoas a mais, 
um aumento de 4,1%. A in-
dústria teve crescimento de 
3,7%, com acréscimo de 439 
mil pessoas. O segmento de 
alojamento e alimentação, 
que foi um dos mais preju-
dicados desde o início da 
pandemia, teve aumento de 
9,3%, com 438 mil emprega-
dos a mais.

O nível da ocupação fi-
cou em 55,1% no trimestre, 
recuperando após atingir o 
patamar mínimo de 48,5% 
no trimestre encerrado em 
agosto de 2020. O recorde 
da série histórica ocorreu 
em novembro de 2013, com 
58,5% das pessoas em ida-
de de trabalhar ocupadas. O 
número de pessoas ocupadas 
chegou a 94,9 milhões, pró-
ximo ao patamar pré-pande-
mia, de 95,4 milhões alcança-
do em novembro de 2019.

Foto: Agência Brasil

A informalidade está próxima ao pico 
de 41%, verificado em agosto 
de 2019, quando 38,8 milhões de 
trabalhadores estavam nessa condição



Ação da Empaer com o Funcep e o Instituto Ideias beneficiará 80 agricultores familiares em quatro municípios
O sistema de horta 

mandala para a produção 
de alimentos, implantado 
em algumas áreas da Paraí-
ba, chega aos municípios de 
Areia, Borborema, Serraria 
e Solânea, no Brejo, numa 
ação integrada da Empre-
sa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulari-
zação Fundiária (Empaer) 
com o Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza no 
Estado da Paraíba (Funcep) 
e o Instituto Ideias.

A ação beneficiará 80 
agricultores familiares que, 
além de produzir alimentos 
para o consumo familiar, po-
derão comercializar os pro-
dutos nas feiras livres, bem 
como junto ao Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e Programa Nacio-
nal e Alimentação Escolar 
(PNAE).

Cabe ao Governo do Es-
tado, por meio da Empaer, 
vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pes-
ca (Sedap), proceder com 
a organização das famílias, 
a capacitação técnica na 
produção em agroecologia, 
acompanhamento da produ-
ção e comercialização. 

Além do Funcep e Insti-
tuto Ideias, a ação também é 
fruto de convênio com a em-

presa Mandalla Desenvol-
vimento Sustentável, a qual 
cabe executar os trabalhos, 
contando com parcerias de 
secretarias de agricultura 
dos municípios beneficia-
dos.

O projeto, além de tra-
balhar com o cultivo orgâ-
nico, possibilita ao produtor 
rural melhor condição de 
vida no campo, alimenta-
ção saudável, renda familiar 
com a comercialização do 
excedente e proporciona, 
também, a preservação do 
meio ambiente.

Sistema mandala
Os quatro projetos es-

tão na fase de capacitação e 
montagem. O passo seguin-
te é a divisão por deltas e 
implantação dos sistemas 
de irrigação. A horta é con-
cebida em forma de círculo, 
em cujo centro consta gali-
nheiro ou criatório de peixe, 
patos e marrecos para que 
essa água seja enriquecida 
organicamente e utilizada 
na irrigação.

Na plantação não é uti-
lizado nenhum tipo de agro-
tóxico e o adubo vem da pró-
pria água, que é nutrida com 
os recursos naturais, de for-
ma sustentável. Esse siste-
ma de produção, adequado 
para pequenos produtores 

rurais, apresenta excelentes 
resultados econômicos e so-
ciais.

O projeto mandala é 
composto de nove cantei-
ros, sendo os três mais pró-
ximos do centro chamados 
de “Círculos de Melhoria da 
Qualidade de Vida Ambien-
tal”, onde é feito o cultivo de 
hortaliças e plantas medici-
nais, geralmente destinadas 
para consumo pela própria 
família; cinco denominados 
de “Círculos da Produtivida-
de Econômica”, destinados 
ao cultivo de milho, feijão 
verde, abóbora e frutíferas 
para o consumo e venda do 
excedente; e no último can-
teiro, chamado de “Círculo 
do Equilíbrio Ambiental”, 
é feito o plantio de cercas 
vivas e quebra-ventos para 
proteção do sistema, forne-
cimento de parte da alimen-
tação animal, melhorar a 
produtividade e disponibili-
zar nutrientes necessários à 
recuperação do solo.

Parceria leva sistema de horta
mandala a produtores do Brejo

DiversidadeDiversidade
Edição: J. N. Ângelo          Editoração: Joaquim Ideão

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de janeiro de 2022     |     A UNIÃO       19

Além de produzir para o consumo familiar, agricultores poderão comercializar os produtos em feiras, no PAA e no PNAE

Foto: Secom/PB

Universalização

Governo regulamenta uso 
da internet na educação

O Diário Oficial da União 
de ontem publicou decreto 
que regulamenta e estabele-
ce critérios de transferência 
automática de recursos às 
unidades federativas, com o 
objetivo de garantir acesso à 
internet “com fins educacio-
nais” a alunos e professores 
da educação básica pública.

Ao regulamentar a Lei 
nº14.172, publicada em 
junho de 2021, o decre-
to nº 10.952, divulgado 
nessa sexta-feira, detalha 
como serão feitas as trans-
ferências por meio da Pla-
taforma +Brasil, sistema 
que integra as bases de 
gestão de transferências 
de recursos da União.

A transferência, fei-

ta em parcela única de R$ 
3,5 bilhões aos estados e 
ao Distrito Federal, é um 
apoio financeiro, dado em 
razão da calamidade pública 
decorrente da pandemia, 
de forma a, em colaboração 
com os municípios, “propor-
cionar equidade na univer-
salização do ensino”.

Diretrizes
O decreto apresenta 

algumas diretrizes para a 
aplicação desses recursos 
e descreve como serão 
a operacionalização das 
transferências e os prazos.

Caso os recursos (e 
os rendimentos obtidos 
a partir de sua aplicação) 
não sejam aplicados, os 
saldos remanescentes 
deverão ser restituídos 
à Conta Única do Tesou-

ro Nacional por meio da 
emissão e do pagamento 
de Guia de Recolhimento 
da União.

O decreto apresenta, 
também, anexos que ser-
virão de modelo para a 
apresentação do relatório 
de gestão final.

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil 

Um levantamento 
do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) mostra 
que ao menos 1.671 tra-
balhadores foram res-
gatados de situações de 
escravidão em 2021. To-
dos esses resgates foram 
feitos em operações con-
juntas que contaram com 
a participação do MPT. 
Segundo o próprio ór-
gão, o número de total de 
resgates em 2021 pode 
ser ainda maior, se forem 
considerados dados esta-
tísticos a serem divulga-
dos pelos demais órgãos 
públicos.

Em apenas uma das 
operações, realizada em 
outubro de 2021, 116 
pessoas foram resgatadas 
pelo grupo móvel nacio-
nal. Elas trabalhavam na 
colheita de palha para ci-
garros da empresa Souza 
Paiol. O resgate aconte-
ceu em uma fazenda em 
Água Fria de Goiás (GO), 
a 140 quilômetros de 
Brasília.

Dentre as operações 
realizadas, os órgãos fis-
calizaram diferentes se-
tores da economia, como 
a extração da carnaúba, 
plantações de café e ca-
na-de-açúcar, garimpos, 
carvoarias e pedreiras, 
construção civil e oficinas 
de costura. Participaram 
das operações integran-
tes do grupo móvel nacio-

nal, como Auditoria Fiscal 
do Trabalho, vinculada ao 
Ministério do Trabalho e 
Previdência, Ministério 
Público Federal, Defen-
soria Pública da União, 
Polícia Federal e Polícia 
Rodoviária Federal.

Uma das modalida-
des de trabalho escravo 
mais identificadas pelo 
MPT em áreas urbanas 
foi o trabalho escravo 
doméstico, tendo as mu-
lheres negras como prin-
cipais vítimas. O órgão 
ainda aponta um estudo 
do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada 
(Ipea) de 2019, que mos-
tra que mais de 6 milhões 
de brasileiros e brasilei-
ras dedicam-se a servi-
ços domésticos. Desse 
total, 92% são mulheres 
– em sua maioria negras, 
de baixa escolaridade e 
oriundas de famílias de 
baixa renda.

Na avaliação do MPT, 
o aumento das denúncias 
de trabalho escravo no 
setor acontece graças ao 
empoderamento da ca-
tegoria das empregadas 
domésticas ao longo da 
última década, dentre ou-
tros fatores.

Projetos 
O MPT anunciou tam-

bém um acordo feito esta 
semana com municípios 
para promover cursos 
para a rede de assistência 
às vítimas de trabalho es-
cravo. O projeto é voltado 

a profissionais da rede 
municipal de assistência 
social e outros profissio-
nais que atendem vítimas 
de trabalho escravo e 
tráfico de pessoas, como 
técnicos e servidores da 
saúde, direitos humanos 
e segurança pública.

Até o momento, fir-
maram protocolo de in-
tenções com o MPT os 
municípios de: Porto Ale-
gre, Caxias do Sul, Novo 
Hamburgo, Passo Fundo, 
Pelotas, Vacaria, Venân-
cio Aires, localizados no 
Rio Grande do Sul, e Ni-
terói, no Rio de Janeiro. 
Além disso, o MPT está 
em vias de formalizar 
parceria com mais cinco 
municípios do Rio de Ja-
neiro: Campos dos Goy-
tacazes, Duque de Caxias, 
Paracambi, Rio de Janeiro 
e São Francisco de Ita-
bapoana.

MPT tirou 1,6 mil pessoas 
da situação de escravidão
Marcelo Brandão
Agência Brasil 

Uma das modalidades 
de trabalho escravo 

mais identificadas pelo 
MPT em áreas urbanas 
foi o trabalho escravo 

doméstico

Vítimas

Iniciativa também é fruto 
de convênio com a empresa 
Mandalla Desenvolvimento 

Sustentável  

Senado quer regras rígidas 
para funções de confiança 

Está pronta para vo-
tação no Plenário do Se-
nado a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
46/2019, que endurece as 
regras para a ocupação de 
funções de confiança e car-
gos em comissão. De acor-
do com a proposta, essas 
funções e esses cargos só 
poderão ser ocupados por 
quem não estiver enqua-
drado na hipótese de ine-
legibilidade. Além disso, os 
cargos em comissão passa-
riam a exigir comprovação 
de idoneidade moral e re-
putação ilibada.

Para introduzir essas 
novas exigências, o texto 
altera o inciso V do artigo 
37 da Constituição. O autor 
da proposta é o ex-senador 
Arolde de Oliveira, que fale-

ceu em outubro de 2020 em 
decorrência da Covid-19.

O relator da matéria é 
o senador Antonio Anasta-
sia (PSD-MG), que deve ser 
substituído nessa função 
porque está para assumir 
o cargo de ministro do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU).

No relatório que apre-
sentou no ano passado, 
Anastasia lembra que a 
Constituição determina 
que as funções de confian-
ça devem ser exercidas 
exclusivamente por servi-
dores efetivos. E que, para 
os cargos em comissão, a 
Constituição determina 
que devem ser fixados em 
lei percentuais mínimos 
destinados a servidores de 
carreira. Ele ressalta que a 

PEC 46/2019 mantém es-
ses requisitos e acrescenta 
outros com o objetivo de 
aperfeiçoar o texto legal.

Ao defender a aprova-
ção da proposta, Anastasia 
afirma que ela “concretiza, 
em última análise, os princí-
pios da impessoalidade e da 
eficiência previstos no caput 
do art. 37 da Constituição”.

“Como se sabe, há casos 
em que a ocupação dessas 
funções e cargos, infelizmen-
te, não foi pautada por crité-
rios republicanos. É salutar, 
portanto, que se corrijam os 
desacertos na indicação de 
profissionais para funções 
de confiança e de cargos em 
comissão, por meio da su-
pressão da identificada lacu-
na constitucional”, diz ele em 
seu relatório.

Decreto prevê 
transferência 
automática de 

recursos aos estados 
para garantir acesso 
à internet “com fins 

educacionais” a alunos 
e professores
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Ivanize Vasconcellos, de 90 anos, desde a juventude sabe a importância de sorrir e ser uma mulher bem-humorada

Foto: Arquivo pessoalFoto: Arquivo pessoal

Sorrir rejuvenesce e aumenta 
a longevidade na terceira idade
Riso traz benefícios à saúde mental e interfere positivamente nos sistemas respiratório, cardiovascular e imunológico

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

Aquele ditado popular 
“Sorrir é o melhor remé-
dio” não é apenas um con-
vite a viver a vida com mais 
leveza e bom-humor. Sor-
rir traz benefícios à saúde 
mental, espiritual e física, 
interferindo de maneira 
positiva no funcionamento 
dos sistemas respiratórios, 
cardiovascular e imuno-
lógico. Quando se trata da 
terceira idade, o sorriso 
rejuvenesce e aumenta a 
longevidade.

O gesto de sorrir é 
considerado terapêutico 
porque estimula o cérebro 
a produzir endorfina, hor-
mônio que reduz o estres-
se e tem efeito analgésico; 
e serotonina, responsável 
pela sensação de bem-estar 
e felicidade. Além disso, o 
sorriso não apenas ajuda a 
diminuir a dor e o estresse, 
mas também melhora a cir-
culação sanguínea, controla 
a pressão arterial, aumenta 
a energia vital da pessoa, 
movimenta boa parte da 
musculatura do rosto, aju-
dando a manter a elasti-
cidade da pele, e também 
exercita o cérebro.

Para a psicóloga Da-
nielle Azevedo, o sorriso 
sempre trará consequên-
cias positivas. “Quando o 
bom humor e o sorriso são 
compartilhados as pessoas 
se unem mais, pois aumen-
ta a intimidade com o outro 
e contribui para o estado de 
felicidade. Além desses be-
nefícios, o sorriso é impor-
tante para a saúde mental, 
porque aumenta a autoesti-

ma e faz com que enfrente 
um problema de maneira 
mais positiva e com resi-
liência. Eu sempre falo no 
consultório que o sorriso 
rejuvenesce e aumenta a 
longevidade”, pontuou. 

 A idosa Ivanize Vas-
concellos, 90 anos, desde 
a juventude sabe o signifi-
cado de sorrir. Sempre foi 
uma mulher bem-humora-
da, independente e que vive 
a vida com leveza. Não teve 
filhos por opção, mas viveu 
um grande amor por mais 
de 40 anos de sua vida. 

Quando ele partiu viven-
ciou o período de luto, mas 
nunca perdeu a alegria de 
viver. Hoje lembra do pas-
sado sempre com um sorri-
so no rosto pelo que viveu.

O seu sobrinho, Ale-
xandre Stuckert, 49 anos, 
foi quem assumiu a respon-
sabilidade de acompanhá
-la na velhice por considerá
-la como mãe. E, junto com 
sua esposa, Anne de Souza 
Stuckert, 40 anos, admi-
nistra as finanças a fim de 
proporcionar uma velhice 
confortável. Tanto é que 
contratou duas cuidado-
ras - Eliane Regis, 51 anos; 

e Priscila Santos, 36 - para 
auxiliá-la na rotina, cui-
dando da sua alimentação 
e casa, mas também sendo 
sua companhia diária com 
o apoio da família.

A cuidadora Eliane 
descreve a idosa como al-
guém “muito alto astral”, 
que adora uma novidade, 
boa música, sair para pas-
sear e não dispensa um 
bom caranguejo e uma cer-
vejinha. Durante o início 
da pandemia, a cuidadora 
desenvolveu algumas dinâ-
micas para distraí-la dian-
te de dias monótonos. “Eu 
gosto de fazer umas produ-
ções e fotos dela para sair 
da rotina, pois o isolamen-
to social a deixou muito an-
gustiada. Mas dona Ivanize 
nunca perdeu a esperança 
por dias melhores. Certa 
vez, fiz um jantar temático 
sobre cinema, ela se olhou 
e disse: ‘Estou parecendo 
uma artista de Hollywood’”, 
lembrou.

Dona Ivanize Vascon-
cellos já sofreu dois Aci-
dentes Vascular Cerebral 
(AVC), toma medicação 
contínua para controle de 
pressão e coração. Ao saber 
dos benefícios do sorriso 
à saúde, concordou com o 
ditado popular que sorrir é 
o melhor remédio. “Tenho 
o maior orgulho da minha 
lucidez e procuro viver a 
vida com leveza e bom-hu-
mor. Agradeço todos os 
dias o privilégio da vida. 
Adoro aquela música que 
Djavan canta: ‘Sorri quando 
a dor te torturar e a sauda-
de atormentar os teus dias 
tristonhos, vazios”, canta-
rolou sorridente.

Esquecendo de expressar alegria
Nem todas as pessoas enxer-

gam a vida com leveza e simples-
mente esquecem de sorrir. Esse é 
o caso da aposentada Socorro Ro-
que, 81 anos, que por ter dedicado 
sua vida ao trabalho e ser altruísta, 
acabou esquecendo de olhar para 
si. “Eu sempre fui cuidadosa com 
os outros. Eu gosto de ajudar, tanto 
a família quanto os amigos, e para 
isso encontrava tempo dentro das 
minhas responsabilidades de ad-
vogada. Simultaneamente, meu 
esposo, com quem divido a vida 
há 60 anos, perdeu a visão do olho 
esquerdo. Logo, acabei ficando 
sobrecarregada em todas as áreas 
de minha vida”, contextualizou.

Certa vez, uma amiga olhou 
para ela e disse: “Você tem um 
sorriso muito bonito, deveria sorrir 
mais vezes”. Desde que sua amiga 
fez essa observação, Socorro come-
çou a refletir sobre a importância de 
sorrir. “Por ter muitas responsabili-
dades, acabei esquecendo de olhar 
pra mim, inclusive de sorrir. Uma 
das poucas coisas que me faz sorrir 
e relaxar é pescar. Acho que se tiver 
netos, vou sorrir mais”, acredita.

Socorro Roque está com pro-
blemas cardiovasculares e talvez 
precise fazer uma cirurgia de ca-
teterismo, mas receber a ligação 
questionando sobre a importância 
de sorrir a deixou otimista. “Eu 
estou muito insegura com essa ci-
rurgia, mas essa entrevista me dei-
xou tranquila e me fez perceber a 
importância de sorrir e valorizar as 
coisas simples da vida”, concluiu.

A psicóloga Danielle Azevedo 
pontua ainda que um adulto fe-
liz será um idoso feliz, pois teria 
aprendido a lidar com as dificul-
dades, frustrações e perdas de 
uma maneira mais leve. “Se as 
pessoas internalizarem os proble-
mas e conseguirem filtrá-los no 
mundo exterior, provavelmente 
irão reprimir menos sentimentos 
ruins. Isso não vai me servir como 
reforço negativo, pelo contrário, 
eu vou ser mais resiliente, pois vou 
conseguir enxergar algo positivo. 
É como se eu tivesse uma visão 
madura do acontecimento, apren-
dendo na dificuldade. Na terceira 
idade acontecem muitas perdas, 
como trabalho, rotina e até de 
pessoas que já partiram. Se o idoso 
conseguir ressignificar essa etapa 
da vida terá uma velhice com mais 
qualidade de vida e equilíbrio”, 
concluiu.

O sorriso melhora a 
circulação sanguínea, 

controla a pressão 
arterial, aumenta a 

energia vital da pessoa
e também exercita 

o cérebro

Se as pessoas internalizarem 
os problemas e conseguirem 

filtrá-los no mundo 
exterior, provavelmente 

irão reprimir menos 
sentimentos ruins. Isso não 

vai me servir como 
reforço negativo, pelo 

contrário, eu vou ser mais 
resiliente, pois vou conseguir 
enxergar algo positivo 

Socorro Roque, 81 anos, começou a refletir sobre a importância do riso depois do comentário de uma amiga
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Campinense
Raposa volta a jogar, hoje, pela segunda rodada 
da Copa do Nordeste, estreando em seus domínios, 
diante do Bahia, às 16 horas, no Amigão. Página 23

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Esportes

A vinda de treinadores 
estrangeiros para o futebol 
brasileiro virou tendên-
cia nos últimos anos. Na 
temporada passada, nove 
gringos trabalharam na pri-
meira divisão do futebol 
nacional, um recorde na 
história do Brasileirão. Nos 
últimos dois anos, chega-
ram ao nosso futebol técni-
cos da Argentina, Portugal, 
Paraguai, Uruguai e Espa-
nha. Uma “invasão” inter-
nacional motivada pelo su-
cesso da escola portuguesa.

O Jornal A União con-
versou com cinco dos dez 
treinadores da primeira 
divisão do futebol paraiba-
no sobre esse movimento 
de alguns clubes brasileiros 
em apostar no trabalho de 
profissionais da Europa, 
principalmente de Portugal 
que tem exportado vários 
nomes, não só para o Brasil 
como também para outros 
países. Afinal, estariam os 
nossos técnicos ultrapas-
sados ou necessitando de 
uma reciclagem no aspecto 
tático? Todos foram unâ-
nimes em afirmar que é 
preciso estar atualizado, 
quanto às mudanças táticas 
no futebol moderno.

Para o treinador do Bo-
tafogo, Gerson Gusmão, há 
sim, no Brasil, técnicos ca-
pazes de realizar bons tra-
balhos. Mas ele acredita que 
a “invasão” possa se tornar 
tendência, caso os técnicos 
brasileiros não se aprofun-
dem nos estudos das mu-
danças táticas do futebol.

“Todo e qualquer trei-
nador é bem-vindo em nos-
so país. Acredito que no 
Brasil temos bons técnicos 
com capacidade e trabalhos 
com bons trabalhos reali-

zados.  Vejo, sim, uma, en-
dência de ter no país uma 
procura maior por técnicos 
estrangeiros, em virtude 
das recentes conquistas im-
portantes. Talvez se os téc-
nicos brasileiros voltarem 
a conquistar as principais 
competições nacionais e 
continentais possam con-
tribuir para uma mudança 
de cenário. Mas é preciso 
estar conectado com os es-
tudos no futebol moderno”, 
comentou.

De acordo com Jazon 
Vieira, técnico do Auto Es-
porte, a chegada de trei-
nadores estrangeiros traz 
uma nova metodologia ao 
futebol brasileiro. “O fute-
bol moderno requer estudo 
e atualização. A vinda de 
técnicos estrangeiros ao 
Brasil é salutar, pois eles 
trazem novas ideias e me-
todologias ao nosso futebol. 
Em relação aos treinadores 
brasileiros, acredito que 
eles ainda deixam a desejar 
na questão disciplinar, em 
termos de atuação. Parti-
cularmente não vejo uma 
disparidade significativa. 

Ainda temos, sim, no Brasil, 
profissionais capazes de 
realizar um bom trabalho”, 
pontuou.

O sucesso dos portugue-
ses no Brasil começou com 
a temporada histórica de 
Jorge Jesus no Flamengo, em 
2019. Com o rubro-negro, 
ele conquis-
tou cinco tí-
tulos, entre 
os mais im-
p o r t a n te s , 
o Brasilei-
rão e Copa 
Libertado-
res. Com o 
Palmeiras , 
outro portu-
guês, o Abel 
F e r r e i r a , 
conquistou 
duas Liber-
t a d o r e s  e 
u m a  C o p a 
d o  B r a s i l , 
entre 2020 e 2021.

Para o técnico do CSP, 
Josivaldo Alves, o sucesso 
de treinadores “gringos” no 
Brasil, força os nossos pro-
fissionais a buscar novas 
metodologias, para tam-

bém conseguirem gran-
des resultados. “Não pode-
mos ficar no comodismo. 
É preciso sim passar por 
um processo de reciclagem 
e ter o entendimento de 
que nossos profissionais 
necessitam adquirir novas 
metodologias táticas para, 

consequen-
t e m e n t e , 
esse conhe-
c i m e n t o 
p o s s a  s e r 
c o l o c a d o 
em prática 
e,  ao mes-
mo tempo, 
gerar bons 
resultados 
aos clubes e 
o reconhe-
cimento ao  
p r o f i s s i o -
nal”, disse.

Os qua-
tro clubes 

primeiros colocados do 
Brasileirão do ano passa-
do, Atlético-MG, Flamengo, 
Palmeiras e Fortaleza, res-
pectivamente, estão come-
çando a temporada com 
técnicos vindos de fora do 

país. O campeão Atlético 
Mineiro investiu no argen-
tino Antonio Mohamed, o 
Flamengo trouxe o portu-
guês Paulo Sousa, o Palmei-
ras segue com Abel Ferreira 
e o Fortaleza com o argenti-
no Juan Pablo Vojvoda.

A volta do Sousa para 
a disputa da Copa do Nor-
deste, em 2022, evidenciou 
para a região o trabalho 
de Tardelly Abrantes. O 
treinador do “Dinossauro” 
não vê problemas na vinda 
de treinadores estrangei-
ros ao Brasil e até admite 
se espelhar no trabalho 
do técnico argentino Juan 
Pablo Vojvoda.

“Como em qualquer lu-
gar é normal a vinda de 
treinadores estrangeiros 
para o futebol brasileiro.  
Penso que todo treinador 
tem que evoluir e estudar 
o futebol, não basta apenas 
escalar um time e colocá-lo 
em campo. Eu admiro e es-
tudo o trabalho de Voivdja. 
É um trabalho que enche os 
olhos ao ver a competitivi-
dade e forma que ele faz o 
time jogar”, afirmou.

Em Portugal, o aces-
so à carreira obedece a 
um processo bastante exi-
gente. O conceito com o 
qual os responsáveis pela 
formação de novos técni-
cos envolve a preparação 
integral do profissional. 
Atualmente, para se tor-
nar treinador de futebol 
profissional no Brasil, é 
necessário se formar em 
Educação Física – exceto 
para quem já foi jogador 
profissional – e realizar o 
curso ofertado pela Confe-
deração Brasileira de Fute-
bol (CBF).

O treinador do Atléti-
co de Cajazeiras, Jaelson 
Marcelino,  defende a ideia 
de estudo sobre o futebol, 
mas pondera sobre uma 
mudança de filosofia dos 
dirigentes de clubes, para 
uma sequência de trabalho 
para os profissionais.

“Cada profissional tem 
sua maneira de trabalhar. 
Além da busca do profissional 
pelo conhecimento dentro 
do futebol moderno é preciso 
também uma mudança de 
metodologia no planejamento 
de muitos dirigentes de clu-
bes, para que os treinadores 
possam ter condições de tra-
balho e ganhar confiança para 
uma sequência produtiva, em 
se tratando de resultados co-
letivos”, comentou. 

Embora o sucesso dos 
treinadores gringos este-
ja em evidência no Brasil. 
É preciso ressaltar que a 
receita portuguesa não fun-
cionou em todos os clubes. 
O Vasco foi rebaixado em 
2020, ano em que trouxe o 
português Ricardo Sá Pinto. 
O fato é que o trabalho de 
um bom treinador não está 
ligado ao seu país de ori-
gem, mas sim a quantidade 
de títulos e a qualidade de 
trabalho.

 GrinGos    
 no Brasil  

TéCniCOS 
paraibanOS não 
são Contra 
a Vinda de 
eSTranGeirOS

Jazon Vieira, técnico 
do Auto Esporte, 
não vê problema 
e diz que o futebol 
moderno requer 
estudo e atualização
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Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Os técnicos Gerson Gusmão, do Botafogo; Josivaldo Alves, do CSP; e Tardely Abrantes, do Sousa, encaram com naturalidade a presença dos estrangeiros no país

Foto: Jeffersonemmanoel/SousaFoto: Marcos russoFoto: divulgação/botafogo

 Como em qualquer, 
lugar é normal a vinda 

de treinadores 
estrangeiros para o 

futebol brasileiro.  Penso 
que todo treinador tem 
que evoluir e estudar o 

futebol, não basta 
apenas escalar um time e 
colocá-lo em campo 



Campeonato deve reunir cerca de 700 atletas de vários estados do país e tem como objetivo principal a confraternização
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Capital sedia Norte/Nordeste
de Jiu-Jitsu no ginásio do IFPB
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João Pessoa sedia pela 
primeira vez o 19° Campeona-
to Norte Nordeste de Jiu-Jitsu 
(NNEBJJ). O evento, disputado 
hoje no Ginásio do Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB), 
deve reunir cerca de 700 atle-
tas de vários estados do país. 
Realizado desde 2003, o NNE-
BJJ tem  como objetivo princi-
pal a confraternização entre 
os praticantes de jiu-jitsu além 
da colocação no ranking na-
cional de atletas e times para o 
ano de 2022.

Além de medalhas, o 
campeonato terá também 
premiação em dinheiro, com 
valor de até R$ 1 mil. As dis-
putas acontecem nas catego-
rias de Peso e Idade (mirim 
a master/sênior) tanto no fe-
minino quanto no masculino, 
“Fizemos questão de trazer o 
campeonato para João Pessoa 
por ser uma cidade geogra-
ficamente estratégica facili-
tando o acesso de atletas de 
todos os estados”, destacou 
Joás Ramos, um dos organiza-
dores do evento e professor 
de jiu-jitsu há 29 anos.

Com experiência no es-
porte, Joás destacou mais 
um motivo pelo qual o NNE-
BJJ veio para a Paraíba. “So-
mos um celeiro com grandes 
atletas, grandes campeões, 
inclusive mundiais, e trazer 
o evento pra cá é uma opor-
tunidade de reunir grandes 
talentos”. 

As disputas do 19° Cam-
peonato Norte Nordeste de 
Jiu-Jitsu devem começar às 
9h, se estendendo até a tarde. 
Joás explica que, em tempos 
de pandemia, todos os pro-
tocolos serão seguidos. “Afe-
rição de temperatura, álcool, 
número limitado de pessoas 
por atleta. Lembrando que as 
lutas acontecem em horários 
diferentes o que garante a ro-
tatividade dos competidores”. 

Edição: Geraldo Varela              Editoração: Luciano Honorato

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

É do conhecimento de todos, que o 
centenário Jornal A União, órgão da im-
prensa estatal do estado da Paraíba foi 
fundado no dia 2 de fevereiro do ano de 
1893. Ou seja, nesta semana completará 
129 anos de exitosa existência, sempre 
cumprindo a sua missão precípua de no-
ticiar a política, o turismo, o progresso, o 
esporte, a cultura, a violência urbana, a 
saúde, a educação e o entretenimento de 
um modo geral em seus diversos cader-
nos. O seu caderno de esportes, que nos 
atualiza com o que ocorre no mundo 
esportivo, já foi destaque pela cobertura 
de jogos olímpicos e copas do mundo. 
Em termos de Paraíba, ele possui ampla 
cobertura do nosso campeonato esta-
dual de profissionais, nos inteirando do 
início ao final da competição, por meio 
de seus repórteres coordenados pelo 
competente Geraldo Varella.

Todavia, o que muita gente não sabe, 
principalmente as novas gerações, é que 
o jornal já possuiu um time de fute-
bol que disputava várias competições 
oficiais, principalmente o campeonato 
de profissionais. Sim, caro leitor, estou 
falando do extinto Esporte Clube União, 
equipe rubro-negra que revelou excelen-

tes jogadores para o nosso futebol.
Existem registros de sua atividade 

nos nossos gramados nos longínquos 
anos cinquenta, porém foi na década de 

sessenta que ele conseguiu maior noto-
riedade e formar equipes mais competi-
tivas que empolgavam o torcedor. Coin-

cidentemente, essa ascensão ocorreu 
com a posse do Sr. Manoel Fernandes 
Costeira Neto, o popular seu Costeira, 
que assumiu a diretoria da gráfica e a 

presidência do time.
Grandes jogadores vestiram a ca-

misa rubro-negra do União de Costeira, 

como ficou conhecida a equipe. Aqui 
podemos citar Delgado, Freire, Mineiro, 
Paulo Foba, Arnaldo, Zezinho Baliza, Mi-
ruca, Jú, Waldecir Pereira, Vicente, Naná 
Montenegro, Solânea, Valter Moreira, 
Lando, Biu Ferreti, Chico Matemático, 
Farias e Ferreira, este último compa-
nheiro de Pelé no Santos Futebol Clube. 
Outros aspectos interessantes e histó-
ricos, foi o time ter sido comandado em 
campo pelo treinador Ivan Bezerra de 
Albuquerque, o saudoso comentarista 
campeão de audiência, e o ingresso de 
vários jogadores do time no serviço pú-
blico estadual.

No começo da década de setenta, 
com as mudanças estruturais no jornal e 
no futebol paraibano, a aguerrida agre-
miação deixou de existir, deixando um 
inestimável legado da época em que se 
fazia futebol sem dinheiro, utilizando a 
inteligência, a honestidade e o amor ao 
mesmo.

Para nós torcedores, cronistas e 
desportistas paraibanos, ficou a certe-
za de que a aguerrida equipe do União 
Esporte Clube, escreveu o seu nome com 
tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol paraibano.

A União: da gráfica para o gramado
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Equipe do União Esporte Clube na década de 1960 com as suas principais estrelas que brilharam pelos campos da capital

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Professor da Axia Escola destaca a importância do esporte
e espera uma boa participação de seus atletas no torneio

Na Axia Escola de Jiu- Jit-
su, filial da GFTEAM PB, dois 
atletas se preparam para 
participar do Norte/Nordeste. 
Para o professor e responsá-
vel pela academia, Gustavo 
Manga, campeonatos como 
esse são um incentivo a mais 
para os alunos. “Além de 
comparecer com mais afinco 
aos treinos, ele passa a estu-
dar melhor as regras do jiu- 
jitsu. Começa a se preocupar 
mais com a al imentação. 
Faz treinos de musculação, 

específicos de força e velo-
cidade”.

Mas não é só isso, o pro-

fessor destaca também a me-
lhora na autoestima dos atle-
tas. “Ele passa a se ver como 

um campeão desde o momen-
to em que se inscreve, pois só 
participa de um campeonato 
quem acredita em si, que 
pode ganhar. Então a com-
petição traz vantagens que 
somente ela pode trazer”. 

Benefícios à parte, Gus-
tavo Manga conta que está 
na torcida. A expectat iva 
para os atletas da Axia são as 
melhores. “Eu fico mais ner-
voso do que eles, ainda mais 
que meu filho vai competir 
também. Então o coração tá 
a mil. Mas eles estão muito 
bem treinados, com foco, e 
farão grandes lutas”.

A Axia Escola de Jiu-Jitsu terá atletas participando da competição que acontece neste sábado

Foto: Divulgação/Axia Escola

Na prática do jiu-jitsu se usa sempre a força e o peso do adversário contra ele, e é permitido até mesmo que o adversário seja lançado em queda, mostrando a importância da técnica apurada

Foto: Divulgação/PMJP



Na última vez que as equipes se enfrentaram, no mesmo palco de hoje, os baianos levaram a melhor por 7 a 1
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Campinense enfrenta o Bahia
pela 2a rodada da Copa do NE

Esportes
Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
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O torcedor do Cam-
pinense não guarda boas 
lembranças do Bahia, ad-
versário de hoje da Copa 
do Nordeste, a partir das 
16 horas, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande. 
No último encontro entre 
as duas equipes, no mes-
mo local, realizado no ano 
passado, o time baiano 
aplicou uma goleada de 7 
a 1, pela Copa do Brasil. 
Agora, com um time bem 
mais forte, campeão pa-
raibano e vice do Brasi-
leiro da Série D, a Raposa 
espera dar o troco e con-
quistar a primeira vitória 
na competição regional. A 
partida terá uma arbitra-
gem cearense, comandada 
pelo árbitro Luiz César de 
Oliveira Magalhães, auxi-
liado por Nailton Junior 
de Sousa Oliveira e Wesley 
Rodrigues Miguel.

O Campinense vem de 
um empate sem gols na es-
treia contra o Náutico, em 
partida disputada na últi-
ma terça-feira, em Recife. 
O técnico Ranielle Ribeiro 
gostou muito do desempe-
nho da equipe no segundo 
tempo e espera o time me-
lhor ainda nessa partida 
contra o Bahia, já que vai 
jogar em casa, com o apoio 
de sua torcida.

“Já tivemos oportuni-
dade de analisar o Bahia. 
Trata-se de uma equipe 
muito forte, seja dentro ou 
fora de casa, de muita qua-
lidade técnica e muito bem 
treinada pelo técnico Guto. 
Mas vamos tentar neutrali-
zar os pontos fortes deles e 
tentar impor o nosso jogo 
para conseguir uma vitó-

ria. O apoio da torcida será 
fundamental para isso. Te-
mos que marcar forte sem a 
bola e com ela fazer o nosso 
jogo criando oportunidades 
e sendo o Campinense que 
costumamos ser em busca 
do gol”, disse o treinador da 
Raposa.

Um dos atletas mais oti-
mistas no Campinense é o 
zagueiro Vinícius, que che-

gou recentemente e já fez a 
sua estreia contra o Náuti-
co, em Recife. Ele aprovou a 
sua atuação e a do time con-
tra o Timbu.

“Acho que fiz um bom 
jogo, aproveitando bem a 
oportunidade dada. Acho 
que toda a equipe foi bem 
e faltou apenas caprichar 
mais no último passe e nas 
finalizações para ganhar 

o jogo. O Campinense vem 
em uma crescente, é um 
time de tradição, e agora 
dentro de casa, tem tudo 
para impor a sua filosofia 
de jogo e vencer o Bahia”, 
disse o zagueiro. 

Bahia
O Bahia vinha jogando 

com o time sub-23 o Cam-
peonato Baiano e o time 

principal só estreou na úl-
tima quarta-feira, contra o 
Doce Mel. O Tricolor de Aço 
conseguiu uma vitória por 
apenas 1 a 0, mesmo tendo 
dominado o jogo e criado 
muitas chances de gol. O 
técnico Guto gostou do de-
sempenho da equipe e es-
pera um melhor rendimen-
to contra o Campinense.

A equipe deverá ter no-

vidades para o jogo contra 
a Raposa. Entre elas as pre-
senças dos gringos atacan-
te Hugo Rodallega e o meia 
Lucas Mugni. Este último já 
jogou no Flamengo. Os dois 
jogadores viajaram com a 
delegação, treinaram nor-
malmente já em Campina 
Grande e estão relaciona-
dos para a partida, podendo 
estrear em 2022.

Copa do NordEstE 

n Hoje
p 16h
Campinense x  Bahia
p 17h45
Sport x Náutico
Sergipe x Ceará
p 20h
Globo x Floresta

n amanhã
p 16h
CSA x Botafogo
p 18h
Fortaleza x Sousa
Sampaio Corrêa x Altos

Os jogadores do Campinense estão 
prontos para alcançar um bom 
resultado diante do Bahia e apagar a 
derrota humilhante da Copa do Brasil

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Lateral no top 3 de jogos pela seleção Brasileira

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Daniel Alves é um dos três 
jogadores com mais jogos na 
história da Seleção Brasileira. 
Após entrar em campo no em-
pate com o Equador por 1 a 1, 
o lateral deixou Rivellino para 
trás e entrou no Top-3 em par-
tidas com a Amarelinha. São 
121 jogos de Dani Alves com a 
camisa da seleção até aqui.

"Eu me sinto lisonjeado 
por entrar nesse top-3, só no-
mes incríveis, geniais. Eu sei o 
quanto é difícil fazer história 
na seleção, somar jogos aqui. 
Mas graças à constância, ao 
trabalho, ao esforço e ao amor 
por estar aqui, a gente vai es-
calando posições. Hoje é um 
dia especial para mim", disse 
Daniel Alves, em entrevista à 
CBF TV.

A lista dos três jogadores 
com mais partidas pela Sele-
ção Brasileira reúne uma coin-
cidência: são todos laterais. Os 
únicos atletas com mais jogos 
com a Amarelinha do que Dani 

Alves são Cafu (150) e Roberto 
Carlos (132), amigos e referên-
cias para Daniel.

"Na vida, eu sempre falo 
que temos que ter boas referên-
cias. Tenho a sorte de ser não 
só amigo dos dois que estão 
acima, mas também admirá-los 
muito pela constância. O que os 
deixou nessa escala é a cons-
tância de carreira, o respeito 
com a profissão, a dedicação. 
Poder estar perto deles para 
mim é um prazer, uma honra".

Convocado para a Seleção 
Brasileira pela primeira vez em 
2006, Daniel Alves não acumu-
la apenas jogos, como muitos 
títulos com a Amarelinha. Foi 
campeão da Copa América em 
2007 e em 2019, conquistou 
a Copa das Confederações em 
2009 e em 2013, e ainda dis-
putou as Copas do Mundo FIFA 
de 2010 e de 2014. Na próxima 
terça-feira, no Mineirão, a par-
tir das 21h30, o Brasil enfrenta 
o Paraguai, pelas Eliminatórias, 
e Daniel pode aumentar o seu 
número de partidas.

Daniel Alves atuou no empate 
de 1 a 1 contra o Equador e 
completou 121 jogos com a 
camisa da seleção, ficando 
atrás de Cafu e Roberto Carlos

Daniel Alves

Agência Estado
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Uma tradição sobre o nome da 
cidade de Puxinanã fala de uma menina 
chamada Nanã que foi tomar banho numa 
lagoa com uma amiga, mas a lagoa era 
funda, sua amiga começou a se afogar e se 
debatendo na água ela dizia “puxe Nanã, 
puxe Nanã...”, e daí teria surgido o nome de 
Puxinanã, cidade que ontem fez 69 anos 
de emancipação. É claro que é uma forma 
folclórica e ingênua de explicar o topônimo, 
mas não culpo o senso popular, pois até 
eminentes tupinólogos tiveram dificuldades 
para definir a origem do termo.

Etnógrafos como Mário Melo e Leon 
Clerot disserem que a palavra deriva de 
puxi = ruim e nanã = ananás, traduzindo 
por “ananás ruim”. Coriolano de Medeiros 
traduziu como “lagoa feia ou suja” e 
Teodoro de Sampaio traduziu-o como 
“ananás bravo”. Todos são discordantes, 
mas sugerem que “puxi” é um depreciativo 
de coisa ruim. Porém, no vocábulo tupi o 
termo para “ruim” é “íba” e como a palavra 
“puxi” não aparece nos dicionários de 
tupi antigo, eles utilizaram glossários 
congêneres, evocando o verbete “puxî” do 
dialeto Nheengatu, que realmente significa 
“disforme, feio, ruim”, mas não é tupi, é uma 
variante neotupi que surgiu no Amazonas 

no século 18 e que ainda é falado por 
muitos índios e caboclos amazônicos.

Já o termo “nanã”, todos consideraram 
corruptela de “ananás” pura e simplesmente 
por aproximação fonética, sem justificativa 
alguma ao fato de a palavra ananás dizer 
respeito a um tipo silvestre do abacaxi, que, 
por exigir solo rico em nutrientes e clima 
úmido, não se harmoniza com a região de 
Puxinanã. Devemos ressaltar, ainda, que o 
maior erro desses pretensos tradutores foi 
considerar que toda palavra de suspeita 
indígena provenha exclusivamente do tupi, 
sem atentar para a situação etnográfica 
do lugar. Verdadeiramente, o termo só dá 
nome a dois lugares no Brasil, um é um 
antigo sítio de nome Pedra do Puxinanan, 
hoje município de Pedra, em Pernambuco, 
e o outro é a atual cidade de Puxinanã, na 
Paraíba. Ambos estão em antigos territórios 
de índios cariris e o termo decerto provem 
do idioma desses nativos.

Como historiador, sempre tive interesse 
nos topônimos da Paraíba e desde 2006 
venho empenhado em estudar as línguas 
indígenas, tanto o Tupi quanto o Cariri. Em 
alguns livros e revistas científicas publiquei 
dezenas de estudos toponímicos (em 
especial do idioma Cariri), creio que hoje 

sou o único caririólogo em atividade e devo 
dizer que essas traduções para “puxinanã” 
não passam de forçação de barra, pois 
qualquer tupinólogo que se preze percebe 
logo que esse termo é estranho à lexicologia, 
morfologia ou sintaxe do dialeto Tupi.

Conforme meus estudos, a 
terminologia “puxinanã” é um composto 
do dialeto Cariri: “puxi-mbana” que quer 
dizer algo como: “morro dos tanques”. O 
termo mbana designa tanques de pedra e 
o termo puxi se relaciona a yachi, que quer 
dizer “grande”, mas configura como algo 
grande em volume e não de extensão. Se 
quisessem dizer longo, o termo seria banhê. 
Por exemplo: o nome Campina Grande em 
Cariri traduz merábanhê, porque merá é 
campina e o qualitativo grande (banhê) 
neste caso é de extensão e não de volume. 
Outro exemplo é o nome antigo da atual 
cidade de Esperança, que era “banabuiê”, 
e quer dizer “extenso lajedo de tanques”. 
No caso de puxinanã, os tanques de pedra 
(mbana) estão sobre um lombo rochoso 
aflorado no terreno, pois o derivativo puxi 
se refere ao volume de elevação.

Esta tradução não apenas descreve com 
precisão o lugar onde hoje estão as cidades de 
Pedra e a de Puxinanã, situadas à base de um 

A morte por afogamento da amiga de Nanã

morro de pedra com tanques naturais, como 
também se adequa perfeitamente ao dialeto 
que era falado naquelas paragens: o Cariri.

Quanto a lenda das duas amigas, 
devo dizer que não passa de mais uma 
invencionice popular, até porque o primeiro 
registro do nome Puxinanã para o lugar que 
se conhece é de 1760, e nesse tempo não se 
falava o português no Brasil, não havia ainda 
se executado o Diretório do Marquês de 
Pombal da obrigatoriedade na colônia do uso 
da língua portuguesa. Desse modo, se a amiga 
de Nanã gritou: “Puxe Nanã! Puxe Nanã!”, na 
certa Nanã não compreendeu o pedido de 
socorro e deixou-a para morrer afogada, pois, 
como já dizia o saudoso Abelardo Barbosa: 
“Quem não se comunica, se trumbica”.

(Vanderley de Brito é historiador, 
arqueólogo, pesquisador e presidente do 
Instituto Histórico de Campina Grande – IHCG)

Jornalista e cineasta, que entrou para história do cinema com o curta-metragem ‘Aruanda’, morreu aos 82 anos

Linduarte Noronha: um dos mais 
paraibanos dos pernambucanos

Comparada a de outros nomes 
de expressão do cinema brasileiro, 
a filmografia do cineasta Linduarte 
Noronha é até pequena: ‘Aruanda’ 
(curta-metragem documentário de 
1960), ‘O Cajueiro Nordestino’ (cur-
ta-metragem documentário de 1962) 
e ‘O Salário da Morte’ (longa-metra-
gem de ficção de 1971). Todavia, fo-
ram obras com dimensão o suficiente 
para colocar, de forma marcante, o 
mais paraibano dos pernambucanos 
na história da produção cinematográ-
fica do Brasil e no exterior.

Amanhã, completam-se 10 anos 
da sua morte. Linduarte Noronha, 
nascido em Ferreiros, no estado de 
Pernambuco, morria aos 82 anos 
na cidade que ele havia adotado 
para viver: João Pessoa. Naquele 30 
de janeiro de 2012, vítima de uma 
parada respiratória, o mundo das 
artes perdia o jornalista, cineasta e 
professor de cinema pernambuca-
no radicado na Paraíba.

Nascido em Pernambuco em 
1930, aos três anos de idade migrou 
com a família para a capital parai-
bana, onde passaria por toda a sua 

vida. Ele era formado em Direito 
pela Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), em 1958. Porém desen-
volveu atividade profissional como 
crítico de cinema e jornalista. Uma 
carreira, com mais afinco no Jornal 
A União e na Rádio Tabajara – que 
hoje compõem a Empresa Paraiba-
na de Comunicação, a EPC – que o 
levou a conquistar alguns prêmios 
por reportagens em revistas impor-
tantes no Brasil e no exterior.

Na década de 1950, de acordo 
com seus “biógrafos”, Linduarte No-
ronha começou a envolver-se ativa-
mente com a cena cineclubista de 
João Pessoa. Uma atividade que de-
senvolveu ao lado de outros nomes 
de destaque, como Wills Leal, João 
Ramiro Melo, Vladimir Carvalho e 
José Rafael de Menezes.

Amigo de Alberto Cavalcanti, 
grande admirador do cineasta mi-
neiro Humberto Mauro, Linduarte 
Noronha via com muito interesse a 
estética do chamado “filme natural” 
e o registro do real. Conforme o pró-
prio Linduarte registrou em depoi-
mentos, “o verdadeiro cinema bra-
sileiro só poderá alcançar, um dia, a 
universalidade, quando se voltar ao 
elemento antropológico”. Essa ideia 

acabou se tornando a tônica dos 
seus trabalhos, seja em filmes, críti-
cas, ensaios ou reportagens, segun-
do registra seu perfil na Wikipédia 
– Enciclopédia Livre.

Com recursos do antigo Insti-
tuto Joaquim Nabuco de Pesquisas 
Sociais e do Instituto Nacional de 
Cinema Educativo e sob a tutela de 
Humberto Mauro, Linduarte Noro-
nha começou a trabalhar em ‘Aruan-
da’, seu primeiro projeto cinema-
tográfico. Estruturado a partir de 
uma reportagem original do próprio 
Linduarte, o filme também contou 
com o cinegrafista Rucker Vieira e a 
colaboração de João Ramiro Melo e 
Vladimir Carvalho.

Lançado em 1960, ‘Aruanda’ ob-
teve repercussão imediata para o ci-
nema brasileiro, sendo considerado 
um dos precursores do movimento 
Cinema Novo, além de abrir as por-
tas para uma geração de realizado-
res paraibanos. Em 1962, o filme 
também recebeu o prêmio da crítica 
no ‘I Festival de Cinema da Bahia’.

Em 1963, o cineasta implantou 
o Departamento de Cinema da Uni-
versidade Federal da Paraíba, onde 
foi professor até se aposentar na dé-
cada de 1990. Gerações inteiras de 

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

estudantes que se formaram e hoje 
atuam na comunicação paraibana 
tiveram oportunidade de ter aulas 
com aquele homem de fala mansa, 
que gostava de gatos e mantinha um 
gosto por um inseparável cachimbo.

Em 1974, Linduarte implantou 
o Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep), tendo sido seu diretor por 
18 anos. Em reconhecimento a sua 

contribuição para o cinema brasi-
leiro, ele foi homenageado em 2007 
pelo festival de cinema documentário 
‘É Tudo Verdade’. Na Paraíba, periodi-
camente ele é lembrado nas edições 
do ‘Fest Aruanda do Audiovisual Bra-
sileiro’, que visa premiar os melhores 
profissionais do cinema, filmes de 
curtas e longas-metragens regional 
e nacional em diferentes categorias, 
produzido e exibido no país.

Linduarte Noronha é considerado um dos precursores do movimento Cinema Novo
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1119 — Papa Gelásio II
1905 — José do Patrocínio, 
jornalista, escritor e ativista político brasileiro
2009 — Hélio Gracie, mestre de arte marcial brasileiro
2011 — Geórgia Gomide, atriz brasileira

Mortes na História

Obituário
Francisco Aécio
27/1/2022 – Em Pombal, teria sido morto 
a tiros em confronto com a Polícia Militar 
e, segundo a Polícia Civil, era apontado 
como chefe do tráfico de drogas na região. 
Ele teve a casa cercada por policiais da De-
legacia de Repressão ao Crime Organizado 
(Draco) e do Núcleo de Homicídio de Patos. Era natural de 
Lagoa (PB) e estava morando há dois meses em Pombal.

Foto: Notícia Paraíba

Aforismo
“Depois dos 80 anos, mais 

365 ou 366 dias, sempre são 
mais do que uma exaltação – 

é como se fosse uma festa 
para cada dia vivido, 

sem tosse, dor de garganta 
ou dor de barriga...”(Carlos Pereira)
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Geni Santana Nunes
26/1/2022 – Aos 72 anos, em Caruaru 
(PE), em decorrência de complicações 
de um AVC. Ela residia na cidade de 
Patos (PB). Era viúva e teve cinco filhos: 
Cléber, Júnior, Larruana, Maísa (in me-
moriam) e Sandra.

Foto: Patosonline

Luiz Gonzaga Crosara
26/1/2022 – Aos 75 anos, em Uberaba (MG), 
em decorrência da Covid-19. Jornalista apre-
sentador do ‘Zebu Para o Mundo’ e ‘Café com 
Boi’, transmitidos pelo Sistema Brasileiro do 
Agronegócio (Canal do Boi e Agro Canal). 
Começou a trajetória como comunicador na 
Rádio Sociedade do Triângulo Mineiro, em 1978. Teve passa-
gens pela extinta TV Manchete e em afiliadas da TV Globo.

Foto: Redes Sociais

Oséas Martins Ferreira
27/1/2022 – Aos 76 anos, em Pombal 
(PB), vítima de um infarto. Empresário e 
advogado. Em 2006, ocupou o cargo de 
secretário de Acompanhamento da Ação 
Governamental da Prefeitura de Pombal.

Foto: Blog do Ninja

Hiran Paulo Raboso
Belmont Neto
28/1/2022 – Em João Pessoa (PB), assas-
sinado. Agente penal foi executado a tiros 
no bairro do Geisel, na capital paraibana. 
Ele estava dirigindo quando o carro foi 
atingido por vários.

Foto: Notícia Paraíba

Foto: Cinemateca Pernambucana



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00003/2022, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de expediente 
e escolar, cuja abertura será no dia 15.02.2022 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar--PB.

O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.
pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180, pelo email 
cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 26 de janeiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00002/2022,do tipo menor preço por item, para aquisição de gêneros alimentícios, 
cuja abertura será no dia 15.02.2022 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar--PB.

 O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.
aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço 
acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, pelo 
email cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 26 de janeiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00004/2022,do tipo menor preço por item, para aquisição de material de limpeza, 
cuja abertura será no dia 15.02.2022 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº,Centro - Aguiar--PB.

O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.
pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180, pelo email 
cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 26 de janeiro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2022

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00001/2022, cujo objeto é a aquisição 
parcelada de materiais de limpeza, para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Alagoa Grande.

EMPRESAS VENCEDORAS: MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS 
CIRÚRGICOS EIRELI – itens: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,
57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 e 82, no valor total de 
R$ 393.757,81 (Trezentos e noventa e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 
centavos); e DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA – itens: 14,15,49,55 
e 61, no valor total de R$ 4.380,40 (Quatro mil trezentos e oitenta reais e quarenta centavos).

Alagoa Grande, 27 de janeiro de 2022.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 10 de Fevereiro de 2022.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alagoa Nova - PB, 27 de Janeiro de 2022
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MOREIRA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00016/2021. 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 MU-
NICIPAIS Elemento de Despesa: 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 27/05/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00010/2022 - 28.01.22 - PB 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 458.295,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO LUIZ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE 
ALTO GRANDE. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00017/2021. 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 ES-
COLAS 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 Instalações. 
VIGÊNCIA: até 27/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 
00011/2022 - 28.01.22 - PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 189.769,16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO – CENTRO 
– ARARUNA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00018/2021. DOTAÇÃO: Orçamento 
de 2021 – Recursos Próprios do Município/Outros Recursos 02.080 – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Serviços Urbanos 15.452.0008.1023 – Saneamento, Drenagem, Pavimentação Asfáltica, 
Recuperação de Calçamento e Melhorias de Vias Públicas Elemento de Despesa: 44.90.51.99 – 
Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 27/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Araruna e: CT Nº 00008/2022 - 27.01.22 - EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- R$ 300.959,19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PADRE CRISTIANO MUFFLER – CENTRO – 
ARARUNA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00019/2021. DOTAÇÃO: Orçamento 
de 2021 – Recursos Próprios do Município/Outros Recursos 02.080 – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Serviços Urbanos 15.452.0008.1023 – Saneamento, Drenagem, Pavimentação Asfáltica, 
Recuperação de Calçamento e Melhorias de Vias Públicas Elemento de Despesa: 44.90.51.99 – 
Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 27/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Araruna e: CT Nº 00009/2022 - 27.01.22 - EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- R$ 247.142,33.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
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 
material de laboratório destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NIVAN BEZERRA DA COSTA 
NETO - R$ 245.090,00.

Aroeiras - PB, 28 de Janeiro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material de laboratório destinado ao atendimento das necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 
02060.10.301.2004.1039 – ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 02060.10.301.2010.2011 
– MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 – 
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 
02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE 
SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.301.2010.2070 – MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID–19 
02070.10.302.2011.2015 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – FNS/MAC 3.3.90.30.99.00 
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00026/2022 - 28.01.22 - NIVAN 
BEZERRA DA COSTA NETO - R$ 245.090,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - 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: SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE FORMA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão publica: 
14h00min horas do dia 10 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 14h01min 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 002/20; 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) 
3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 28 de Janeiro de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - 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: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DE FOR-
MA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da 
sessão publica: 08h00min horas do dia 10 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 08h01min 
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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 002/20; 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) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 28 de Janeiro de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA 
A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARRA DE SANTANA- PB. Abertura da sessão publica: 10h00min horas do dia 10 de 
Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 10h01min 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 Federal nº 
10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 
002/20; 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) 
3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Barra de Santana - PB, 28 de Janeiro de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00005/2022
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 
DP00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TESTE SWAB COVID–19, EM CARÁTER EMER-
GENCIAL, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID–19) 
EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BE-
LÉM/PB AQUISIÇÃO DE TESTE SWAB COVID–19, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO 
AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID–19) EM ATENDIMENTO ÀS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EMMANUELLE MALKA BEZERRA 
DELFINO TORQUATO - R$ 15.980,00.

Belém - PB, 27 de Janeiro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - CNPJ nº 27.636.436/0001-28.Ref. PE 
00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM 
POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 
00192/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência perdurar de 26.01.2022 até 24.02.2022 sob a dotação 
orçamentária: 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.1143 
AQUISIÇÃO DE TRATORES, EQUIPAMENTOS, E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS  901.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
510.000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA 
UNIÃO 902.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorro-
gação contratual em: 26/01/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO 

E SERVICOS LTDA CNPJ nº 38.503.987/0001-30. Ref. PE 00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 
890669/2019. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00193/2021, com a empresa 
acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (dias), 
passando sua vigência perdurar de 26.01.2022 até 24.02.2022 sob a dotação orçamentária: 
02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.1143 AQUISIÇÃO 
DE TRATORES, EQUIPAMENTOS, E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS  901.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  510.000000 
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO 
902.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação 
contratual em: 26/01/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE SWAB COVID–19, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTI-
NADO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID–19) EM ATENDIMENTO 
ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB AQUISIÇÃO DE 
TESTE SWAB COVID–19, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO 
À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID–19) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00005/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2057 
MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID–19 602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 384.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00028/2022 - 27.01.22 - EMMANUELLE MALKA BEZERRA 
DELFINO TORQUATO - R$ 15.980,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 001/2022

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 001/2022, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Contratação de serviços de HORAS DE 
TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA. Data de abertura: 10/02/2022 às 13h00min (horário 
local), por meio do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço 
Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirao.pb.gov.br; ttps://www.
portaldecompraspublicas.gov.br.

Boqueirão, 28 de Janeiro de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição Gêneros Alimentício – Hor-
tifrutigranjeiros visando atender às necessidades do Hospital e Maternidade Municipal Pe. Alfredo 
Barbosa, Hospital Geral, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo–SESCAB e 
Secretaria Municipal de Assistência Social–SEMAS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 14 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 14 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 28 de Janeiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO PARA UNIDADE DE ZOONOSES DE CABEDELO VISANDO “ESTRUTURAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E BEM–ESTAR ANIMAL, COM ENFOQUE NO CONTROLE 
POPULACIONAL DE CÃES E GATOS”, CONFORME CONVÊNIO Nº 915579/2021, COM O 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de 
Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.
br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 28 de Janeiro de 2022.
Renata Salgado Aragão

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00014/2021
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00014/2021, cujo 

objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS, 
fica adiado até ulterior deliberação, para Alterações no Termo de Referências.

Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte 
Castelo - Cabedelo - PB. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 
Site: www.licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 28 de Janeiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de 
veículo bem como a prestação do serviço de assistência técnica durante o período de garantia 
oferecido através de Empresas que operam no ramo, visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Turismo. Abertura da sessão pública: 09:00 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 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br.

Cabedelo - PB, 28 de Janeiro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitaca-
ocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO GÊNEROS 
ALIMENTÍCIO – GÊNEROS SECOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA, HOSPITAL GERAL, NO ÂMBITO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO–SESCAB E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL–SEMAS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro 
de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 Complementar nº 123/06; Decreto Fe-
deral nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 28 de Janeiro de 2022.
Renata Salgado Aragão

Pregoeira Substituta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CACIMBAS-PB 

MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSSO ADMINISTRATIVO Nº 2022 003/2022
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022

OBJETIVO: Credenciamento para posterior fornecimento pela contratada de medicamentos 
que não constam da tabela de Farmácia Básica e por se tratar de produtos para atendimento aos 
casos especiais e de emergência, cujo pagamento será baseado na Tabela ANVISA destinados à 
população carente deste município, conforme proposta e Edital, limitando-se às normas da lei n.º 
8.666 de 21.06.1993, alterada pela lei n.º 8.883/94:

ABERTURA: 15 de fevereiro  de 2022 as 10:00 horas na sala da CPL, informação no endereço 
sala da CPL Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB hs, site do http://www.
cacimbas.pb.gov.br/ http://www.tce.pb.gov.br,

Cacimbas-PB, 28 de janeiro de 2022
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB 

COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022  

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 09:31 horas do dia 10/02/2022, licita-
ção modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis, lubrificantes, destinado a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de 
Cacimbas/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei 
complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. 
Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cacimbas.cpl@gmail.com. Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.
portaldecompraspublicas.com.br 

Cacimbas - PB, 28 de janeiro de 2022
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CACIMBAS-PB 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.005/2022
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, às 09:00 do dia 12 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parce-
lada de Medicamentos destinado a manutenção da Farmácia Básica e UBS pertencentes ao Fundo 
Municipal de Saúde de Cacimbas - PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei 
nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com http://www.cacimbas.pb.gov.br/ http://
www.tce.pb.gov.br,www.portaldecompraspublicas.com.br 

CACIMBAS - PB, 28 de janeiro de 2022
Chardes Deyvith de Almeida Lopes 

Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.012/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022  
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 08:31 horas do dia 10/02/2022, 
licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: A aquisição dos 
combustíveis é destinada a suprir as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de 
Cacimbas, como também das demais secretarias municipais, durante o período de 01 (um) ano, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento 
legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 
e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 
08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. 
Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

Cacimbas - PB, 28 de janeiro de 2022
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.013/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, às 14:00 horas do dia 10 de fevereiro de 
2022, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios destinada a merenda escolar do município de Cacimbas/PB, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento 
legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 
e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 
08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. 
Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

Cacimbas - PB, 28 de janeiro de 2022
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.014/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, às 09:00horas do dia 11 de fevereiro de 
2022, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de material de consumo destinados as atividades da secretaria de educaçao conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal: 
termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 
e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 
08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. 
Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

Cacimbas - PB, 28 de janeiro de 2022
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.com-
prasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da STTP. 
Abertura da sessão pública: 14:00 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 4.422/19; 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) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.
tce.pb.gov.br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 24 de Janeiro de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00006/2022

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 DV00006/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para a aquisição de Monitor Touch, para atender demanda 
do Departamento de Divisão de Controle Operacional da STTP; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 6.180,00.

Campina Grande - PB, 28 de Janeiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de Monitor Touch, para atender demanda 

do Departamento de Divisão de Controle Operacional da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 
05.010 – Superintendência de Trânsito e Trasnporte Público 15.453.1024.2110 – Ações de mobili-
dade para transporte público de passageiros 44.90.52.99 – Equipamentos e Material Permanente. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Superintenden-
cia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00017/2022 - 28.01.22 - AZ 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 6.180,00.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de janeiro de 2022 

Publicidades
25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTI-

NADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA 
DE CAPIM.

O Pregoeiro Oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: ANDERSON GON-
CALVES DA COSTA - apresentar o item: 9.2.10 do Edital; ELYVANIA DE MELO PEIXOTO – ME 
– apresentar o item: 9.2.4. do Edital; FEIRAO DA CONSTRUCAO EIRELI – apresentar o item: 
9.2.4. e 9.2.11 do Edital, será assegurado o prazo de 08(oito) dias úteis conforme o Art. 48. § 3º da 
lei 8666/93 e suas alterações posteriores, contada da sua publicação. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 99180.7155

Capim - PB, 28 de janeiro de 2022
Antônio José da Silva

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições de refeições de diversos tipos para 
componentes de apoio nos mais diversos segmentos do Fundo Municipal de Saúde, como também 
para Autoridades eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pelo FMSC, pelo 
período enquanto durar os quantitativos ou até o fim do exercício de 2022. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622–1135.
E-mail: cplcapimpb@gmail.com

Capim - PB, 28 de Janeiro de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 09 
de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECÂNICOS. 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 001/18; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 28 de Janeiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 10:30 horas do dia 09 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 PEÇAS PARA MÁQUINAS 
PESADAS. 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 001/18; 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 su-
pracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 28 de Janeiro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00002/2022
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 DP00002/2022, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA, PARA O PROGRAMA DE ABASTECIMENTO 
D’ÁGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CASSE-
RENGUE/PB, EM VIRTUDE DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO, CONFORME 
DECRETO LEGISLATIVO (ALPB), Nº 283, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MOIZANIEL VITORIO DA SILVA - R$ 31.860,00.

Casserengue - PB, 11 de Janeiro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022
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 IN00004/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada em assessoria na área de educação para prestar 
serviços ao Município de Casserengue; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - R$ 36.000,00.

Casserengue - PB, 11 de Janeiro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRA-
BALHO E PROJETOS; ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE 
E CONVENIOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EPC – EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE 
SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - R$ 42.000,00.

Casserengue - PB, 11 de Janeiro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
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 IN00006/2022, 
que objetiva: Contratação de serviços técnicos contábeis especializados destinados a Secretaria de 
Finanças do Município de Casserengue/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - R$ 77.000,00.

Casserengue - PB, 18 de Janeiro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2022, que objetiva: Contratação de serviços técnicos contábeis especializados destinado 
ao Fundo Municipal de Saúde de Casserengue/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - R$ 28.000,00. 

Casserengue - PB, 18 de Janeiro de 2022.
RANIERE MARTINS DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00002/2022.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos contábeis especializados destinado ao Fundo Municipal 

de Saúde de Casserengue/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE 
(RECURSOS ORDINARIOS/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – 
SAÚDE) = 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0005.2054 – ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 
e: CT Nº 00003/2022 - 19.01.22 - DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - R$ 28.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00006/2022.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos contábeis especializados destinados a Secretaria 

de Finanças do Município de Casserengue/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00006/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.030 – SECRETARIA DE FINANÇAS – 
04.123.0003.2006 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Casserengue e: CT Nº 00009/2022 - 19.01.22 - DIAS CORREIA ASSESSORIA 
CONTABIL EIRELI - R$ 77.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00005/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA/CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E PRO-
JETOS; ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS 
JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) = 20.020 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO – 04.122.0002.2003 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.35 – SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00008/2022 - 12.01.22 - EPC - EMPRESA 
PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em assessoria na área de educação para pres-

tar serviços ao Município de Casserengue. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO) = 20.040 – SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.361.1002.2019 
– ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00007/2022 - 12.01.22 - FUTURA CONSULTORIA 
E SERVICOS EIRELI - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº DP00002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA, PARA O PROGRAMA DE ABASTE-

CIMENTO D’ÁGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CASSERENGUE/PB, EM VIRTUDE DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO, 
CONFORME DECRETO LEGISLATIVO (ALPB), Nº 283, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 
– RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINARIOS) 
= 20.060 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – 08.244.0006.2029 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.32 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.. VIGÊNCIA: até 06/03/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00006/2022 - 12.01.22 
- MOIZANIEL VITORIO DA SILVA - R$ 31.860,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 003/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ABC FARMA. Data de abertura: 10/02/2022 às 09:30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à 
Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 28 de janeiro de 2022.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2022, do tipo “Menor Preço”, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, anteriormente sus-
pensa fica remarcada para a seguinte Data: 10/02/2022 às 11:00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 28 de janeiro de 2022.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMODE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00008/2021, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente(s) vencedor(es):

- FREITAS SERVIÇOS DE EMGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 26.743.365/0001-08
Valor - R$ 587.414,28
Publique-se e cumpra-se.

Conceição - PB, 28 de janeiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00008/2021, que 

objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es):

- FREITAS SERVIÇOS DE EMGENHARIA LTDA – ME
 CNPJ: 26.743.365/0001-08
Valor - R$ 587.414,28
Publique-se e cumpra-se.

Conceição - PB, 28 de Janeiro de 2022.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - 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: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO E DE 
RODAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO 
DE CONDE/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2022. Início da 
fase de lances: 09:01 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 subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 28 de Janeiro de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO COM ATUAÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00003/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053 – ELEMENTO DE DES-
PESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
03/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00002/2022 
- 03.01.22 - NOBREGA, BEZERRA & MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 69.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 0001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO ATRAVÉS DO SEU PREFEITO CONSTITUCIONAL 

ABAIXO TRANSCRITO TORNA PÚBLICO E COMUNICA AOS INTERESSADOS A ABERTURA DAS 
INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 0001/2022, OBJETIVANDO A 
CONTRATAÇÃO DE 20 (VINTE) PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUN-
DAMENTAL I E II, 07 (SETE) MONITORES DE CRECHE, 02 (DOIS) PSICÓLOGOS, 02 (DOIS) 
ASSISTENTES SOCIAIS E 01 (UM) NUTRICIONISTA - DATA DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES: 
31/01/2022 ATÉ O DIA 04/02/2022. O EDITAL PODE SER OBTIDO NA SEDE DA PREFEITURA 
DE CONGO, LOCALIZADA NA RUA: SENADOR RUI CARNEIRO,20 CENTRO, CONGO, PARAÍBA 
OU NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONGO: https://www.congo.pb.gov.br/ NO HORÁRIO 
DAS 08H00MIN ÀS 12H00MIN.

CONGO - PB, 27 DE JANEIRO DE 2022.
ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA
PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CONGO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
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 10 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 MATERIAL DE LIMPEZA. 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, 28 de Janeiro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
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.portaldecompraspubli-
cas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. 
Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 
14:05 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 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, 28 de Janeiro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
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.portaldecompraspubli-
cas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. 
Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 
14:05 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 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, 28 de Janeiro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública de 
Compra objetivando: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiro) destinados a 
alimentação escolar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 
03 de março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Pça dos Três Poderes, SN - Centro - 
Cruz do Espírito Santo - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; e 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

Edital: www.tce.pb.gov.br
E-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br.

Cruz do Espírito Santo - PB, 28 de janeiro de 2022
LETÍCIA ALVES DE FRANÇA

PRESIDENTE DA CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA

DE PREÇO Nº. 001/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE 

MUNICÍPIO. DATA, HORA E LOCAL: 16/02/2022, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, 
Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E IN-
FORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital completo junto a CPL no endereço 
supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da 
CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 28 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Entrega 
das Propostas: a partir das 09:00h de 29/01/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura 
das Propostas: 14/02/2022 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. 
Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da 
Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.
com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 28 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 006/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS PARA A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 
08:00h de 29/01/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 15/02/2022 às 
08:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: 
Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito 
a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.
tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 28 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 007/2022
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, SAMU 
E HOSPITAL MUNICIPAL. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 14:00h de 
29/01/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 15/02/2022 às 14:01h 
(horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 
de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.
br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 28 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 008/2022
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, SAMU 
E HOSPITAL MUNICIPAL. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 15:00h de 
29/01/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 15/02/2022 às 15:01h 
(horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 
de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.
br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 28 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 009/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ. 

Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 10:00h de 29/01/2022 no site http://licitacao.
cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 15/02/2022 às 10:01h (horário de Brasília) no site http://
licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail 
licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 28 de janeiro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA 
CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS LUZIVALDA COELHO LOCA-
LIZADO NESTE MUNICÍPIO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: R$ 257.418,15 (APÓS 
ANALISE DO SETOR DE ENGENHARIA). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av Severino Jorge 
de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 15 de Dezembro de 2021
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:30 horas do dia 09 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEOCULO TIPO 
CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTES – CURRAL DE CIMA/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 425/17; 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) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 28 de Janeiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 11:30 horas do dia 09 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÕES DE URNAS 
FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTOS DE FALECIDOS DE FAMÍLIAS RECONHECI-
DAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 425/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 28 de Janeiro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 08:30 horas do dia 11de Fevereiro  de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE 
E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB,  28 de Janeiro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:30 horas do dia 11 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
medicamentos diversos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente - maior desconto, 
mediante a apresentação de receita médica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 28 de Janeiro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 13:30 horas do dia 11 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item,para: Aquisição parce-
lada de material médico hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 28 de Janeiro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 16:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
de horas/máquina para corte de terra, neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 28 de Janeiro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00002/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A DA FROTA DE 
VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ALMEIDA 
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 1.874.242,64; FAGNER HENRIQUE DA SILVA - R$ 
31.037,54.

Esperança - PB, 28 de Janeiro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de janeiro de 2022         26
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00002/2022
Aos 28 dias do mês de Janeiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Lírio 
Verde - Esperança - 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 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 
1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
nº 00002/2022 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS 
DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS 
DESTE MUNICIPIO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 03.315.182/0001-88
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL
1 Gasolina comum BR/PETROBRAS LITRO 45000 6,65 299.250,00

2 Óleo diesel comum BR/PETROBRAS LITRO 136000 5,51 749.360,00

3 Óleo diesel S10 BR/PETROBRAS LITRO 138900 5,78 802.842,00

4 Álcool hidratado BR/PETROBRAS LITRO 3000 5,14 15.420,00

11

Ó l e o  l u b r i f i c a n t e 
15w40, aplicação 
veiculo Doblô 1.8 ano 
2011/2013 , BALDES
c/20 LITROSs

LUBRAX BALDE 8 28,00 224,00

12
Ó l e o  l u b r i f i c a n t e 
15w50, BALDES c/20 
LITROSs

LUBRAX BALDE 8 493,33 3.946,64

18

Graxa à base de 
sabão de cálcio com 
2 % de grafite 20 kg, 
unidrax ou similar

UNI BALDE 8 400,00 3.200,00

TOTAL 1.874.242,64

VENCEDOR: FAGNER HENRIQUE DA SILVA
CNPJ: 29.857.100/0001-10
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

5 Solução aquosa Arla 32, 
BALDES c/20 LITROSs.

ARLA
BRASIL DALDE 20 101,45 2.029,00

6
Óleo lubrificante, aplica-
ção veículo ônibus iveco, 
BALDES c/20 LITROSs.

DULUB DALDE 6 409,84 2.459,04

7 Líquido para freio hidráu-
lico, FRASCOS 500 ml DULUB FRASCO 10 19,50 195,00

8

Óleo lubrificante SAE 
15w40, aplicação ônibus 
VW/15.190 EOD EH, 
BALDES c/20 LITROSs.

DULUB BALDE 6 409,85 2.459,10

9

Óleo lubrificante p/ moto 
SAE 20w50, acondicio-
nado em embalagem 
plástica de 1 LITROS.

VOIL LITRO 10 24,30 243,00

13 Graxa para lubrificação, 
BALDES c/20 kg. DULUB BALDE 8 309,99 2.479,92

14

Óleo lubrificante 10w40, 
aplicação caminhão Mer-
cedes Bens Atron 2729 
ano 2013, BALDES c/20 
LITROSs

DULUB BALDE 8 429,80 3.438,40

15

Óleo lubrificante 15w40, 
apl icação caminhão 
Volkswagen 26260 ano 
2013, BALDES c/20 
LITROSs

DULUB BALDE 8 409,85 3.278,80

16 Graxa Unilit blue 20 kg DULUB BALDE 8 690,00 5.520,00

17
Lubrificante mineral para 
motores a diesel extra 
tutbo 20 l

VR LUB BALDE 8 418,05 3.344,40

19

Lubrificante premium 
mineral multiviscoso de 
elevado desempenho 
para uso em motores 
a diesel turbinados de 
baixas emissões 20 
LITROSs, lubrax advento 
ou similar

VR LUB BALDE 8 409,85 3.278,80

20
Aditivo para motores 
a diesel 20 LITROSs, 
ARLA ou SIMILAR

ARLA BRASIL BALDE 8 101,45 811,60

21

Aditivo para Radiador 
Anticorrosivo 
Concentrado Vermelho 
1 LITROS,RADIEX ou 
SIMILAR

ORBI QUIMICA LITRO 20 19,80 396,00

22
Fluido Oleo De Freio Dot
4 500 ml, BOSCH ou
SIMILAR

RADNAQ UNIDADE 8 24,30 194,40

23

Óleo lubificante sintético 
HX6 15W40 para motor a 
gasolina 1 LITROS, 
SHELL HELIX ou 
SIMILAR

DULUB LITRO 8 33,00 264,00

24

Óleo lubrificante para 
moto 20W504T 1 
LITROS, MOBIL ou 
SIMILAR

MOBIL LITRO 10 29,93 299,30

25
Óleo Desengripante 
Aerosol 300 ml, WHITE 
LUB ou SIMILAR

ORBI QUIMICA UNIDADE 10 9,99 99,90

26

Óleo lubificante sintético 
HX8 5W30 para motor 
a gasolina 1 LITROS,
SHELL HELIX ou 
SIMILAR

DULUB LITRO 8 30,86 246,88

TOTAL 31.037,54
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Eletrônico nº 00002/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00002/2022 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
03.315.182/0001-88 
Valor: R$ 1.874.242,64
- FAGNER HENRIQUE DA SILVA.
29.857.100/0001-10 
Valor: R$ 31.037,54
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 28 de Janeiro de 2022

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
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 PARCE-
LADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE 
DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: NUBIA PEREIRA DE PAIVA - R$ 260.000,00.

Gurinhém - PB, 27 de Janeiro de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA 
DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Gurinhém: 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.301.2010.2036 – DOAÇÃO DE MEDICA-
MENTOS 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 02.070–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 
02070.10.301.2010.2014 – AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS Elemento de Despe-
sa: 3.3.90.30.01.00 MEDICAMENTOS / 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. 
VIGÊNCIA: até 27/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00007/2022 - 27.01.22 - NUBIA PEREIRA DE PAIVA - R$ 260.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás de cozinha 
GLP - botijão de 13 kg recarga e vasilhame -; e água mineral - botijão de 20 litros e garrafas de 
500 ml e 1,5 litros -; mediante requisição periódica com a entrega na sede da requerente - pronta 
entrega. 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 
266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3394-1236. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 28 de Janeiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços 
de locação de equipamentos médido–hospitalares diversos. 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 266/21; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 28 de Janeiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Fevereiro 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de construção de creche com capacidade para cem crianças neste Município - Creche 
Padrão Tipo A - Integra Paraíba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.
inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 28 de Janeiro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2022, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de recarga de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo 
(gás de cozinha) de 13 kg e vasilhames de 13 kg, para atender as necessidades das diversas 
Secretaria do Município de Juarez Távora, no dia 11/02/2022 às 13:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 10/02/2022.

Juarez Távora(PB), 28 de janeiro de 2022.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2022
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2022, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso II do Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa: FARMÁCIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA, 
CNPJ nº 14.812.407/0001-28.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades Básicas de Saúde do Muni-
cípio de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 17.250,00 (Dezessete mil duzentos e cinquenta reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS. 

Juarez Távora(PB), 24 de janeiro de 2022.   
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 05/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: FARMÁCIA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA, CNPJ nº 14.812.407/0001-28.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades Básicas de Saúde do Muni-

cípio de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 17.250,00 (Dezessete mil duzentos e cinquenta reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 30 dias.

Juarez Távora(PB), 25 de janeiro de 2022.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, nº 178 - Centro – Juazeirinho - PB, às 09h00min 
HORAS DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
DO TIPO MENOR PREÇO, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE FERRAGENS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRA-
ÇÃO MUNICIPAL. 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 005-A/17; 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) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazei-
rinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 28 de Janeiro de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, nº 178 - Centro – Juazeirinho - PB, às 11h30min 
HORAS DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO 
TIPO MENOR PREÇO, para: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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 005-A/17; 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) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: 
www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 28 de Janeiro de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00003/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DP00003/2022, que objetiva: Locação do imóvel situado na Rua Projetada, s/n - Vila Nova 
Descoberta - Logradouro/PB, um galpão para melhor funcionamento e funcionalidade das ativi-
dades desenvolvidas pela Secretaria de Educação do Município de Logradouro/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JACIELE DA CRUZ BEZERRIL - R$ 
8.400,00 – Oito Mil e Quatrocentos Reais.

Logradouro - PB, 26 de janeiro de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h30min do dia 14 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para realização de exames por imagem para melhor atender as necessidades da 
população carente do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 28 de janeiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 09h30min do dia 14 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para realização de exames de ultrassonografia no município, conforme termo de 
referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 28 de janeiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 10h30min do dia 14 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
carnes e frios diversos para melhor atender as necessidades da merenda escolar e dos demais 
setores da Administração Municipal no exercício 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 28 de janeiro de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Projetada, s/n - Vila Nova Descoberta - Logra-
douro/PB, um galpão para melhor funcionamento e funcionalidade das atividades desenvolvidas 
pela Secretaria de Educação do Município de Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00003/2022. RECURSOS PRÓRIOS / OUTROS - Dotação consignada no 
orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LOGRADOURO e JACIELE DA CRUZ BEZERRIL - R$ 8.400,00 – Oito Mil e Quatrocentos Reais 
- CT Nº 00015/2022 – 26.01.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, 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, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 10/02/2022 as 09:00 horas. Objetivo: aquisição de materiais de construção em 
geral. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ 
ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – 
Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 27 de janeiro de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 0001/2022
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornam público o resultado 

do Pregão Presencial nº 0001/2022, cujo objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento em 
trânsito, na região de Campina Grande e Joao Pessoa-PB. Não compareceu nenhum participante 
interessado a participar do certame sendo declarada DESERTA.

Pedra Branca-PB, 27 de Janeiro de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00003/2022. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME CNPJ nº 03.517.351/0001-62
OBJETO: serviços de manutenção nos ônibus da Secretaria de Educação do município de Pedra 

Branca-PB VALOR R$: 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA:  31.12.2022.

Pedra Branca -  PB, em  27 de janeiro de 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00006/2022, em favor da empresaMARIA LIANI LEONARDO – ME, inscrita 
no CNPJ/CPF sob n° 17.690.649/0001-84,tendo como objeto a Locação de horas de Trator com 
Grade Aradora para Corte de Terra na Zona Rural do Município de Piancó-PB.Como Valor Global 
Estimado de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), em consequência fica a mesmo convocado 
a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021. 

Piancó- PB, em 28 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00006/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO:MARIA LIANI LEONARDO – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 17.690.649/0001-84.
OBJETIVO:Locação de horas de Trator com Grade Aradora para Corte de Terra na Zona Rural 

do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Piancó- PB, em 28 de janeiro de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. º 002/2022-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 
da lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como toda 
legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Sistema de Registro de 
Preço do tipo menor preço, no dia 10 de Fevereirode 2022as 10:00, tendo como objetivo: Registro de 
preços, para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados a atender as neces-
sidades da secretaria de saúde; reunião ocorrerá no portal www.portaldecompraspublicas.com.br; 
Para maiores informações na Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB - CEP: 58338000. 

Pilar - PB, 25 de Janeirode 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
Fundo Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N. º 003/2022-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 
da lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como toda 
legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Sistema de Registro 
de Preço do tipo menor preço, no dia 10 de Fevereirode 2022as 14:00, tendo como objetivo: Re-
gistro de preços, para Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares,  destinados a atender as 
necessidades da secretaria de saúde; reunião ocorrerá no portal www.portaldecompraspublicas.com.
br- Para maiores informações na Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB - CEP: 58338000. 

Pilar - PB, 25 de Janeirode 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público para conhecimento dos interessados que 

realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, tipo Menor 
Preço GLOBAL, no dia 15 de Fevereiro de 2022 às 10h00min, objetivo: Contratação De Empresa 
De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Construção de uma Escola com quatro salas 
de aula para o município de Pilar; A reunião ocorrerá na sala da CPL prédio da P.M. de Pilar, Infor-
mações na Praça João José Maroja, nº 259, Centro; CEP: 58.338-000. 

PILAR 27 DE JANEIRO DE 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

PRESIDENTE DA CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 15 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
POCINHOS – CONVÊNIO N. 0164/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (85) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.
com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 28 de Janeiro de 2022
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 10001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 15 de Fevereiro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
POCINHOS – CONVÊNIO N. 0164/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (85) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.
com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 28 de Janeiro de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 09 de fevereiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS VOLTADAS PARA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE 
CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÌPIO DE QUEIMADAS – 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 001/10; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licita-
caopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 28 de janeiro de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:59 horas do dia 09 de fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 
PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA 
DO MUNICÌPIO DE QUEIMADAS – 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 001/10; 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, 28 de janeiro de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00048/2021

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos, para melhor atender as necessi-
dades das secretarias este município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos licitantes que 
protocolaram seus devidos credenciamentos e envelopes de proposta de preços e Habilitação, para 
continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 04 de Fevereiro de 2022 às 10:00 horas. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, Rua Assis 
Chateaubriand, s/n - Centro – Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 9-93335316. No prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB.

Rio Tinto - PB, 28 de janeiro de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

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

Pedro Muniz de Brito, 142 - Centro - Santa Helena - PB, por meio do site www.bllcompras.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA – PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do 
dia 11 de Fevereiro de 2022. Início da fase de lances: 09:00 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 Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: bllcompras; www.
tce.pb.gov.br; www.bllcompras.com.br. 

Santa Helena - PB, 27 de Janeiro de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de janeiro de 2022  27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de janeiro de 2022         28
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 087/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E 
DISCIPLINADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 087/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E DISCIPLINADO-
RES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a: 

- ARAUJO PRODUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 04.829.970/0001-55
Valor R$: 789.840,00
- PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
CNPJ: 28.687.889/0001-46
Valor R$: 228.420,00

Santa Rita - PB, 28 de janeiro de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 088/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMEN-

TOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE SANTA RITA/PB. 

 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, 

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 088/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS 
E PLANEJAMENTO DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 
CNPJ: 40.876.269/0001-50
Valor R$: 9.800,00
- JG INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
CNPJ: 07.148.726/0001-15 
Valor R$: 18.130,40
- LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ: 36.544.770/0001-42
Valor R$: 43.979,90
- MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 33.428.938/0001-66
Valor R$: 2.662,50
- PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
CNPJ: 12.007.998/0001-35
Valor R$: 22.137,00
- S D COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.913.692/0001-83
Valor R$: 3.493,00

Santa Rita - PB, 28 de janeiro de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2022

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição medicamentos básicos, psicotrópicos e 
injetáveis para as unidades de saúde, farmácia básica, SAMU e secretaria/Fundo municipal de 
saúde do município de São José do Bonfim/PB. Data e horário limite do recebimento das propostas: 
até às 09:25:hs/min do dia 11/02/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30:hs/min do dia 
11/02/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 28 Janeiro de 2022.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00004/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB, torna 

público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada 
de Preços Nº 00004/2021, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para 
conclusão da construção de escola na Zona Urbana -  Projeto FNDE, localizado na Rua Antônio 
Gomes da Costa, Centro, no Município de São José de Espinharas/PB, através do Termo de 
Compromisso PAR Nº. 29842/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Resultado 
do Julgamento da Documentação de Habilitação do referido processo realizado pela comissão 
de licitação e o Setor de Engenharia do município. Considerações da Comissão: TODAS AS 
LICITANTES FORAM  Inabilitadas por não cumprirem as exigências do edital: TODAS AS 
LICITANTES FORAM  Inabilitadas por não cumprirem as exigências do edital: F.COSTA CONS-
TRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 37.325.870/0001-40, não apresentou 
Comprovação de Atestado Operacional para os quantitativos exigidos conforme item 8.5.3 do 
edital, apresentou Balanço Patrimonial com índices contábeis menor que 1, ficando em desconfor-
midade com o item 8.4.2; MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 33.894.347/0001-84, 
não apresentou Comprovação de Atestado Operacional para os quantitativos exigidos conforme 
item 8.5.3 do edital e apresentou prestação de garantia emitida por instituição não autorizada 
pela SUSEP, conforme ITEM 8.4.3.1; OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO 
URBANA EIRELI - CNPJ: 26.764.981/0001-37, apresentou prestação de garantia emitida por 
instituição não autorizada pela SUSEP, conforme ITEM 8.4.3.1 e não apresentou declaração 
que o engenheiro passará 02 (dois) dias para visitar a obra, conforme item 8.6.7; SABUGI 
CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 42.354.190/0001-95, não apresentou Comprovação de Ates-
tado Operacional para os quantitativos exigidos conforme item 8.5.3 do edital e não apresentou 
prestação de garantia, conforme ITEM 8.4.3; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-
-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.933.413/0001-07, não apresentou Comprovação 
de Atestado Operacional para os quantitativos exigidos conforme item 8.5.3 do edital e não 
apresentou prestação de garantia, conforme ITEM 8.4.3; TURMALINA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - CNPJ: 16.941.283/0001-06, não apresentou Comprovação de Atestado Operacional 
conforme item 8.5.3 do edital e não apresentou prestação de garantia, conforme ITEM 8.4.3 e 
não apresentou Certidões estadual e municipal, item 8.3.4 e não apresentou as declarações 
dos itens: 8.5.4;  e dos itens 8.6.1 a 8.6.9. Informa ainda aos licitantes que as documentações 
estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está 
aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. 
Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Praça Bossuet Wanderley, 
S/N - Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 28 de janeiro de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00017/2022

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de frutas, legumes e verduras, para atender a demanda de todas as secretarias da Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: dia 10de Fevereiro de 2022 às 
09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 28de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00018/2022

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de pães, bolos e salgados (tipo cigarrete e olho de sogra), para atender a demanda de todas as 
secretarias da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: dia 10 
de Fevereiro de 2022 às 13h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico 
www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 28de Janeiro de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 00059/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021

AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
OBJETO: Contratação de empresa para reforma e ampliação de Diversas Escolas Municipais 

no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. Que a após a análises dos recursos impetrado 
pelas Empresas:  SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 14.031.903/0001-44, 
QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, CPNJ: 26.183.729/0001-34 e GR CONSTRUTORA EIRELI, 
CNPJ: 27.450.426/0001-01- Produziu o seguinte relatório: Decidiu pelo não recebimento em 
comento, de modo que seja INDEFERIDO os pedidos formulados pelas recorrentes, devendo ser 
mantida a decisão que a declarou INABILITADA. Ficando assim prazo para o dia 07/02/2022, as 
10:00. O Prosseguimento do Certame para abertura dos envelopes de Propostas da TP 0008/2021. 
A íntegra do julgamento de recurso encontra se no setor de Licitações desta Prefeitura, situada 
a Rua Jose Rodrigues Coura, 0053, centro, São Sebastião de Lagoa de Roça, onde os licitantes 
poderão obter vistas. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@
lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de janeiro de 2022
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR

PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº00002/2022. PARTES: PREF. MUN. DE SÃO 
SEB. DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA 
LTDA, CNPJ Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUND. LEGAL: PREGÃO 
ELETRONICO Nº00014/2021, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS /FEDERAL, O QUE SE 
REF. REALINHAMENTO DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUE 
FICARÁ COM OS SEGUINTE PREÇOS: A GASOLINA R$ 6,40; ETANOL R$ 5,00; ÓLEO 
DIESEL R$ 5,50; ÓLEO DIESEL S10 R$ 5,65; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INAL-
TERADAS, COM FULCRO NO INCISO XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTE-
RAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO E POSTO DE COMBUSTÍVEIS 
NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 009/2022 
Objetivo: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Serra Grande – PB, conforme especificações no edital, conforme 
especificações no edital.

Data da sessão: 23 de fevereiro de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede 
do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no 
prédio da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.
pb.gov.br/licitacaolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 
08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 28 de janeiro de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
AVISO DE SESSAO DESERTA E NOVA DATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 
ObjetivoAquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 

Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital.
Data da sessão: 26 de janeiro de 2022, às 08h00min,foi declarada DESERTA, sendo nova 

reunião marcada para o dia 21 de fevereiro de 2022, às 08h00min na sala da CPL, no prédio da 
sede do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no 
prédio da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@
gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 28 de janeiro de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00013/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊ-
NIO 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. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 28 de Janei’ro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrita, TORNA 

PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 0001/2022, 
tempestivamente interposto pela empresa: COOPERATIVA NORDESTINA – CENTRAL DE COOPE-
RATIVAS AGROPECUÁRIAS – CNPJ: 43.542.415/0001-08, foi analisado e julgado PARCIALMENTE 
PROCEDENTE, conforme Ata de Julgamento constante nos autos do Processo. Considerando a 
necessidade de alteração no Edital que afeta diretamente a elaboração das propostas, data de 
abertura da referida licitação prevista para o dia 18/02/2022 às 08:30 horas, fica adiada para o 
dia 21/02/2022, no mesmo horário inicialmente previsto. Outras informações pelo Telefone (83) 
3353 – 2274.

Sumé – PB, 28 de Janeiro de 2022.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

PRESIDENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

Registro CGE Nº. 22-00082-6
OBJETO: Aquisição de tubos em PEAD, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 

no Anexo 2 -Termo de Referência .
RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.

comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 10/02/2022.
ABERTURA: Dia10/02/2022, às 10h00min (horário de Brasília).

ISABELA ASSIS GUEDES
Pregoeira

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde,modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2240158 CPF: 491871044XX, CONTRATO: 4201031 CPF: 065483494XX, 
CONTRATO: 2611738 CPF: 162310914XX, CONTRATO: 2239214 CPF: 082022144XX, 
CONTRATO: 2239168 CPF: 158043634XX, CONTRATO: 2610735 CPF: 277590084XX, 
CONTRATO: 2208035 CPF: 088259614XX, CONTRATO: 21101009 CPF: 386613734XX, 
CONTRATO: 2222860 CPF: 015395564XX, CONTRATO: 2223177 CPF: 042094364XX, 
CONTRATO: 0303564 CPF: 395831984XX, CONTRATO: 2176392 CPF: 104688424XX, 
CONTRATO: 2613491 CPF: 065972564XX, CONTRATO: 6107724 CPF: 028108444XX, 
CONTRATO: 2400184 CPF: 108723444XX, CONTRATO: 2203175 CPF: 113079984XX, 
CONTRATO: 2148261 CPF: 100591554XX, CONTRATO: 2217642 CPF: 030520094XX, 
CONTRATO: 2222280 CPF: 110248374XX, CONTRATO: 2231700 CPF: 700758014XX, 
CONTRATO: 2237303 CPF: 034484914XX, CONTRATO: 6107518 CPF: 058547514XX, 
CONTRATO: 2606194 CPF: 102458814XX, CONTRATO: 2179550 CPF: 047933574XX, 
CONTRATO: 2142829 CPF: 103259354XX, CONTRATO: 2701518 CPF: 102362654XX, 
CONTRATO: 2607507 CPF: 071273364XX, CONTRATO: 2170044 CPF: 706034904XX, 
CONTRATO: 0222129 CPF: 540768974XX, CONTRATO: 2176930 CPF: 104849084XX, 
CONTRATO: 2202339 CPF: 133741654XX, CONTRATO: 4200465 CPF: 046360674XX, 
CONTRATO: 2157384 CPF: 130637414XX, CONTRATO: 2203444 CPF: 097679104XX, 
CONTRATO: 2611692 CPF: 031639364XX, CONTRATO: 2121643 CPF: 059856514XX, 
CONTRATO: 2136434 CPF: 034185014XX, CONTRATO: 2612283 CPF: 172376464XX, 
CONTRATO: 2500342 CPF: 060545882XX, CONTRATO: 21101335 CPF: 143309354XX, 
CONTRATO: 21102902 CPF: 141002134XX, CONTRATO: 2611072 CPF: 027410064XX, 
CONTRATO: 2105254 CPF: 460206404XX, CONTRATO: 2176682 CPF: 056884334XX, 
CONTRATO: 2203065 CPF: 105589294XX, CONTRATO: 2611704 CPF: 175708274XX, 
CONTRATO: 4200197 CPF: 338695704XX, CONTRATO: 2208113 CPF: 379876234XX, 
CONTRATO: 2611734 CPF: 167508234XX, CONTRATO: 21100596 CPF: 409573904XX, 
CONTRATO: 5201777 CPF: 076940574XX, CONTRATO: 2223236 CPF: 710076164XX, 
CONTRATO: 2161076 CPF: 078253534XX, CONTRATO: 2140749 CPF: 008868304XX, 
CONTRATO: 6201923 CPF: 600820384XX, CONTRATO: 2240111 CPF: 156686624XX, 
CONTRATO: 2136423 CPF: 103562174XX, CONTRATO: 2103756 CPF: 079304254XX, 
CONTRATO: 2401178 CPF: 710841784XX, CONTRATO: 2233428 CPF: 711466214XX, 
CONTRATO: 2188482 CPF: 105850204XX, CONTRATO: 2117694 CPF: 113474134XX, 
CONTRATO: 2236604 CPF: 236584954XX, CONTRATO: 2165117 CPF: 120711647XX, 
CONTRATO: 2222840 CPF: 107394134XX, CONTRATO: 2607461 CPF: 011696394XX, 
CONTRATO: 4100014 CPF: 070939634XX, CONTRATO: 2602266 CPF: 137014544XX, 
CONTRATO: 6200186 CPF: 027123624XX, CONTRATO: 2604833 CPF: 162110254XX, 
CONTRATO: 2205238 CPF: 074224174XX, CONTRATO: 2232512 CPF: 144588564XX, 
CONTRATO: 2611336 CPF: 167210744XX, CONTRATO: 2174381 CPF: 105416854XX, 
CONTRATO: 2239778 CPF: 080409284XX, CONTRATO: 2700751 CPF: 717755624XX, 
CONTRATO: 2212290 CPF: 106623584XX, CONTRATO: 21100503 CPF: 140240104XX, 
CONTRATO: 2236015 CPF: 087139884XX, CONTRATO: 2118487 CPF: 104688404XX, 
CONTRATO: 2610454 CPF: 174410774XX, CONTRATO: 2401401 CPF: 088658804XX, 
CONTRATO: 2197388 CPF: 727848304XX, CONTRATO: 2220421 CPF: 674504664XX, 
CONTRATO: 2203013 CPF: 127097114XX, CONTRATO: 2128045 CPF: 111168064XX, 
CONTRATO: 2608011 CPF: 132005964XX, CONTRATO: 2237003 CPF: 131821244XX, 
CONTRATO: 2216867 CPF: 700509824XX, CONTRATO: 2138594 CPF: 001821244XX, 
CONTRATO: 2237033 CPF: 145746524XX, CONTRATO: 2401365 CPF: 171154384XX, 
CONTRATO: 2225379 CPF: 124525794XX, CONTRATO: 2604799 CPF: 166911354XX, 
CONTRATO: 2104248 CPF: 114279174XX, CONTRATO: 2226370 CPF: 088100884XX, 
CONTRATO: 21103868 CPF: 715251394XX, CONTRATO: 2228388 CPF: 053560304XX, 
CONTRATO: 2138251 CPF: 065591004XX, CONTRATO: 2238451 CPF: 175525294XX, 
CONTRATO: 2237996 CPF: 701214964XX, CONTRATO: 4200559 CPF: 010322774XX, 
CONTRATO: 2609046 CPF: 953899704XX, CONTRATO: 2702170 CPF: 124238264XX, 
CONTRATO: 2612661 CPF: 164640714XX, CONTRATO: 4200384 CPF: 475354904XX, 
CONTRATO: 2203986 CPF: 127509324XX, CONTRATO: 2610766 CPF: 010683045XX, 
CONTRATO: 2235740 CPF: 104687934XX, CONTRATO: 2137343 CPF: 322033142XX, 
CONTRATO: 2238692 CPF: 051983814XX, CONTRATO: 2603234 CPF: 768155104XX, 
CONTRATO: 2232296 CPF: 128429804XX, CONTRATO: 2149542 CPF: 102512104XX, 
CONTRATO: 2216437 CPF: 701364864XX, CONTRATO: 4201042 CPF: 058353324XX, 
CONTRATO: 2112206 CPF: 111991554XX, CONTRATO: 2500042 CPF: 705626504XX, 
CONTRATO: 2600564 CPF: 109658764XX, CONTRATO: 21100847 CPF: 129909384XX, 
CONTRATO: 2606843 CPF: 299699994XX, CONTRATO: 2215276 CPF: 047881074XX, 
CONTRATO: 2200015 CPF: 437128194XX, CONTRATO: 2603533 CPF: 161987984XX, 
CONTRATO: 2235071 CPF: 700859994XX, CONTRATO: 2700651 CPF: 163674734XX, 
CONTRATO: 4200884 CPF: 022123684XX, CONTRATO: 2207674 CPF: 769110804XX, 
CONTRATO: 2111271 CPF: 138321604XX, CONTRATO: 2172970 CPF: 090252174XX, 
CONTRATO: 2600300 CPF: 157739424XX, CONTRATO: 2607446 CPF: 096540074XX, 
CONTRATO: 2176050 CPF: 108993744XX, CONTRATO: 0212388 CPF: 075246664XX, 
CONTRATO: 2177383 CPF: 700953484XX, CONTRATO: 2139615 CPF: 072711014XX, 
CONTRATO: 4200267 CPF: 245725001XX, CONTRATO: 2238866 CPF: 176530534XX, 
CONTRATO: 6202687 CPF: 109581004XX, CONTRATO: 2134830 CPF: 104945924XX, 
CONTRATO: 2205239 CPF: 097141154XX, CONTRATO: 2400655 CPF: 118301674XX, 
CONTRATO: 2212598 CPF: 069741814XX, CONTRATO: 2700867 CPF: 098537454XX, 
CONTRATO: 21104067 CPF: 035606874XX, CONTRATO: 2178491 CPF: 025282964XX, 
CONTRATO: 2236068 CPF: 083571574XX, CONTRATO: 0212153 CPF: 020245114XX, 
CONTRATO: 2235070 CPF: 101324724XX, CONTRATO: 2239005 CPF: 122373264XX, 
CONTRATO: 2231863 CPF: 148186594XX, CONTRATO: 6107588 CPF: 067329004XX, 
CONTRATO: 2101815 CPF: 074865784XX, CONTRATO: 2612324 CPF: 176512254XX, 
CONTRATO: 2608937 CPF: 173046634XX, CONTRATO: 2234999 CPF: 442008544XX, 
CONTRATO: 2111864 CPF: 074705584XX

EDITAL DE CITAÇÃO
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOQUEIRÃO. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS Processo: 0801181-22.2020.8.15.0741. Ação: USUCAPIÃO. O MM. Juiz de Direito da 
Vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, dele 
conhecimento tiverem ou a quem interessar possa, que perante este Juízo e Cartório tramita a 
Ação de Usucapião, do processo acima, requerida pelo(s) AUTOR(S): JOSICLAUDIO COSME 
CAVALCANTE casado com CARMEM ROBERTA SANTOS COSTA CAVALCANTE, proprietários, 
em desfavor de REU: HELENO TEXEIRA DA SILVA, alegando posse mansa, pacífica e ininterrupta 
de Um Prédio Comercial/residencial construído em um Terreno Urbano e particular com 
medições de forma irregular, situado na Rua Presidente Getúlio Vargas nº 427, Bairro Centro, nesta 
Cidade de Boqueião, estado da Paraíba, medindo o terreno do prédio (8.25x14.975) (oito metros e 
vinte e cinco centímetros de frente ou largura por quatorze metros e novecentos e setenta e cinco 
centímetros de fundos ou comprimento) -> 127:03m2, construído na época sobre o mesmo um 
prédio com as seguintes característica de área coberta, térreo com uma área de 85:32m2 no 1º 
pavimento, uma área de 85:32m2 no 2º pavimento uma área de 85:32m2 e no 3º pavimento um 
área de 85.32m2è341:00m2 com as suas características internas e individuais. Com um terreno 
anexo e localizado no seu lado esquerdo medindo -> (6.70 x 16.95)(seis metros e setenta cen-
tímetros de frente por dezesseis metros e noventa e cinco centímetros de comprimento totalizando 
uma área de è113.56m2 totalizando assim uma área total de -> 240:59m2 área, onde consta suas 
benfeitorias, sua edificação e o seu muro em volta e possui os seguintes limites e confrontações: 
Ao LESTE: frente – com o perímetro da Rua Pres. Getúlio Vargas nº 427 com 17.75m de largura; 
Ao OESTE: fundos com o imóvel de propriedade do Senhor JOSIVAL PEREIRA DA SILVA, com 
25,60m de largura; Ao NORTE: lado direito com o imóvel de propriedade de DALVACI FARIAS 
DA SILVA, com 19.50m de comprimento; Ao SUL: lado esquerdo com o perímetro da Rua Nossa 
Senhora do Desterro s/n com 2.70m de comprimento. O terreno é registrado em Cartório junto 
ao livro 2-A as fls. 80 registro R-2-80 datado do dia 12/08/1976. E, pelo presente edital ficam 
CITADOS os EX-PROPRIETÁRIOS: HELENO TEIXEIRA DA SILVA e seu cônjuge se casado for, 
residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, os réus e eventuais interessados também 
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 dias contestar a presente ação. E, para que 
mais tarde ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito expedir o presente Edital o 
qual será afixado no átrio do Fórum desta Comarca e publicado no Diário da Justiça do Estado da 
Paraíba. Dado e passado nesta cidade de Boqueirão, aos 13 de abril de 2021. Eu, MARIA GORETTI 
MOREIRA DA COSTA, Técnica Judiciária, o digitei. Falkandre de Sousa Queiroz, Juiz de Direito.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGóCIO FIDUCIÁRIO)

O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 
do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMAPRISCILA PEREIRA FRANKLIN, CPF nº 065.060.564-01, a 
comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 
08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, 
a contar da publicação desde edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em 
atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, 
relativas a operação de alienação fiduciária firmada com o BANCO BRADESCO S/A, registrada 
na matrícula 25.173, que tem por objeto oBangalow  Duplex No. 269/H, (Bg.02.8), Edificado No 
Lote De Terreno Próprio Nr 37-A DaQuadra 12, Lot. Praiamar,Ponta de Campina, Cabedelo/PB, 
sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel 
em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do 
imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 26/01/2022. ROBSON ROGÉRIO 
ALEXANDRE MARTINS. Oficial Interino.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/
PB

CNPJ: 08.301.673/0001-93
Registro no MTE nº 019.000.98171-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa, 

no uso de suas atribuições estatutárias, convoca a Categoria dos Trabalhadores em Educação 
do Município de João Pessoa, na forma do artigo 9º combinado com artigo 8º - §1º do Estatuto 
do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa para Assembleia 
Geral, no próximo dia 04 (quatro) de fevereiro de 2022, às 09:30h, que realizar-se-á no ambiente 
virtual da plataforma Zoom, inscrições pelo formuláriohttps://forms.gle/BTvBZrLsoma8WQTq8, 
também disponível nas redes sociais  e site do sindicato (sintemjp.org.br),com a seguinte pauta:

• Campanha Salarial
João Pessoa, 28 de janeiro de 2022.

Valdegil Daniel de Assis
Presidente

ELIZABETH PRODUTOS CERÂMICOS LTDA.
CNPJ/ME nº 08.568.537/0001-64

NIRE 2520005183.1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAREUNIÃO DE SóCIOS

Ficam convocados os sócios da Elizabeth Produtos Cerâmicos Ltda., sociedade empresária 
limitada, com sede na Cidade de Pedra Lavrada, Estado da Paraíba, no Sítio Canta Galo, s/n, Zona 
Rural, CEP 58180-000(“Sociedade”), nos termos das disposições legais aplicáveis,a reunirem-se 
em Reunião de Sócios a ser realizada, em primeira convocação, no dia 08 de fevereiro de 2022, 
às 15:00 horas, ou em segunda convocação, às 15:30 horas do mesmo dia,na sede da Sociedade, 
a fim de deliberarem acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i)ratificação 
da formalizaçãoda baixa e cancelamento da alienação fiduciária das quotas da Sociedade, em 
razão da celebração do Distrato Parcial do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 
Quotas e Outras Avenças, celebrado em 8 de fevereiro de 2021 pelos sócios da Sociedade; e (ii) 
ratificação da 40ª alteração contratual da Sociedade.

Pedra Lavrada, 28 de janeiro de 2022.
______________________________ ______________________________

           José Nilson Crispim Júnior  George Henriques Crispim
                  Diretor-Presidente  Diretor Geral de Operações

HIDRA MINERAÇÃO LTDA.
CNPJ/ME nº 01.368.615/0001-38

NIRE 25200293193
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAREUNIÃO DE SóCIOS 

Ficam convocados os sócios da Hidra Mineração Ltda., sociedadeempresárialimitada, com 
sede na Rodovia PB 018 – KM 01, cidade de Conde, Estado da Paraíba, CEP 58.322-000(“Socie-
dade”), nos termos das disposições legais aplicáveis,a reunirem-se em Reunião de Sócios a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 07 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, ou em segunda 
convocação, às 10:30 horas do mesmo dia,na sede da Sociedade, a fim de deliberarem acerca 
das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i)formalizaçãoda baixa e cancelamento 
da alienação fiduciária das quotas da Sociedade, em razão da celebração do Distrato Parcial do 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas e Outras Avenças celebrado em 8 de 
fevereiro de 2021 pelos sócios da Sociedade; e (ii) alteração do contrato social da Sociedade em 
razão da deliberação do item “i”, se aprovada.

Conde, 28 de janeiro de 2022.
______________________________                 ______________________________
       José Nilson Crispim Júnior  George Henriques Crispim
               Diretor-Presidente  Diretor Geral de Operações

JOSÉ NILSON CRISPIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/S LTDA.
CNPJ/ME nº 09.290.489/0001-58

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARAREUNIÃO DE SóCIOS 
Ficam convocados os sócios da José Nilson Crispim Administração e Participação S/S Ltda., 

sociedadesimples limitada, com sede na Rua Capitão José Rodrigues do Ó, 870 – Distrito Indus-
trial de João Pessoa – PB – CEP: 58.082-060(“Sociedade”), nos termos das disposições legais 
aplicáveis,a reunirem-se em Reunião de Sócios a ser realizada, em primeira convocação, no dia 07 
de fevereiro de 2022, às 12:00 horas, ou em segunda convocação, às 12:30 horas do mesmo dia,na 
sede da Sociedade, a fim de deliberarem acerca das seguintes matérias constantes da Ordem 
do Dia: (i)formalizaçãode baixa e cancelamento da alienação fiduciária das quotas da Sociedade, 
em razão da celebração do Distrato Parcial do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 
Quotas e Outras Avenças, celebrado em 8 de fevereiro de 2021, pelos sócios da Sociedade; e 
(ii) alteração do Contrato Social da Sociedade em razão da deliberação do item “i”, se aprovada. 

João Pessoa, 28 dejaneiro de 2022.
______________________________ ______________________________
      José Nilson Crispim Júnior George Henriques Crispim
          Diretor-Presidente Diretor Geral de Operações
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