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Na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, A União publica 
a primeira de uma série de matérias sobre as lutas femininas. Páginas 19 e 20

Há 35 anos, Paraíba ganhava as 
primeiras delegacias da mulher

Especial 8 de março

PB tem o melhor 
desempenho do 
país no programa

Previne Brasil

Grupo Fulô Mimosa lança seu primeiro disco
Disponível nas plataformas digitais, disco de estreia de grupo formado apenas por 

mulheres tem participações de Chico César, Flávio José, Santanna e Deda Silva.  

Página 12

n “O disco Clube da Esquina 
(está fazendo 50 anos e) é 
uma obra-prima, inovadora e 
atemporal”. 

André Cananéa

Página 10
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

568.002

29.066.590

445.129.499

10.132

625.418

5.995.245
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

7.966.487

396.032.890

10.881.334.881

427.481

27.179.192

------------

RECUPERADOS

n “Minha homenagem às mulheres 
escritoras. Não somente as canônicas, 
mas aquelas que se desafiam diante 
da página em branco”. 

  Ana Adelaide Peixoto 

Página 10

Foto: Daniel Chaves/Divulgação

Casa de Acolhida da Mulher 
será inaugurada em Sousa 

Solenidade está prevista para as 9h. Inicia-
tiva tem por objetivo atender mulheres e filhos 
em situação de violência doméstica. 

Página 13

A força do esporte na inclusão social
No Conde, Gisélia Carvalho (foto) promove atividade 
física para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Página 21
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Rede colaborativa montada pelo Estado impulsionou 
os resultados da Atenção Primária à Saúde. Página 3

Decreto libera 
100% do público 
em academias, 
igrejas e bares

Ucrânia: guerra já 
“expulsou” mais 
de 1,7 milhão 
de pessoas 

Estado pode 
perder quase 
R$ 500 mi com 
redução do IPI

Estabelecimentos terão 
que cobrar o comprovante 
de imunização. Teatros, 
cinemas e circos ainda pre-
cisam respeitar o limite de 
80% da capacidade. 

Página 5

A Polônia, destino da 
maioria dos refugiados, 
planeja criar um fundo no 
valor de US$ 1,75 bilhão 
para ajudar os ucranianos 
que têm cruzado a fronteira.  

Página 15

Estimativa é do Con-
selho Nacional de Muni-
cípios, que fez o cálculo 
baseado na renúncia fiscal 
provocada pela medida no 
prazo de dois anos. 

Página 17

João Azevêdo assinou ontem o decreto que garante aos pequenos agricultores o 
mesmo direito tributário que as indústrias têm para comprar insumos. Página 4

Produtores rurais passam 
a ter inscrição estadual

Foto: Ortilo Antonio
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Há quase dois anos, registrava-se o primeiro caso de Covid-19 na Paraíba. Pre-
cisamente em 18 de março de 2020, as autoridades de saúde reportaram que um 
homem de 60 anos, que tinha histórico de viagem para a Europa, estava infec-
tado pelo novo coronavírus que, até aquele momento, era uma doença cujas ca-
racterísticas ainda não eram totalmente identificáveis pela comunidade científi-
ca internacional.  

Não há dúvidas de que a Covid-19 trouxe uma miríade de desafios para a ciên-
cia. Como conter o avanço de uma doença desconhecida, com alto índice de trans-
missibilidade, e cuja mortalidade, invariavelmente, se mostrava grande em todo 
o mundo? Historicamente, não se tem registro de uma mobilização tão signifi-
cativa para fazer frente a uma patologia. Em tempo recorde, por meio de muitos 
estudos e pesquisas, a ciência foi capaz de dar uma resposta eficaz para conter 
o avanço dessa doença, que já matou mais de seis milhões de pessoas em todo o 
mundo – na Paraíba, foram mais de 10 mil pessoas.           

Felizmente, em que pese as estatísticas que mostram quão devastadores foram 
os efeitos da Covid-19 na sociedade, podemos dizer que a vacina está vencendo. 
Melhor: que a ciência tem superado os obstáculos impostos pela pandemia, de 
modo eficiente e célere.   

O avanço da vacinação, aliado às chamadas medidas não farmacológicas – en-
tre as quais o uso de máscaras, o distanciamento social, e os hábitos de higieni-
zar as mãos, foram medidas fundamentais para evitar a disseminação do vírus e 
para salvar vidas. Não fosse a ciência, certamente, estaríamos caminhando céle-
re para um processo – e não é exagero assim dizer – de extinção da raça humana.    

A guerra contra a Covid-19 ainda não está vencida, é bem verdade. Mas as inú-
meras batalhas travadas contra esse ‘mal invisível’ têm resultado em vitórias sig-
nificativas da ciência. E no Brasil, em particular, devemos enaltecer a atuação do 
Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi importantíssimo para que batalhas fos-
sem vencidas.   

Os embates irão continuar até que o controle esteja em níveis absolutamen-
te seguros e que possamos, enfim, retornar a um cenário de normalidade, aqui 
e alhures. O caminho será longo ainda, mas com a expertise adquirida pela co-
munidade científica, haveremos de alcançar dias melhores nessa trajetória a qual 
chamamos vida.

Artigo

A ciência está vencendo 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

O mundo é da mulher 
Fui criado num ambiente predominan-

temente feminino. Com cinco irmãs e uma 
babá atenta, com quem convivi por toda a 
minha infância, nasci conhecendo a intimi-
dade feminina, a sua sensibilidade e inteli-
gência. Assim pude constatar que a mulher 
é o ser humano mais perfeito que Deus co-
locou na terra, superando, em muito, o uni-
verso masculino que é muito mais limita-
do e previsível. 

Até me casar e constituir a minha pró-
pria família foram elas as mulheres da mi-
nha vida e de cada uma retirei preciosas 
lições. Em minha mãe, Maria Evanise Pes-
soa Jurema, a d. Vaninha, que partiu aos 92 
anos, sempre admirei a coragem,  a resig-
nação,  a humildade e a simplicidade. Es-
posa de um político influente que chegou 
ao cargo de Ministro da Justiça, nascida no 
que se poderia chamar de “berço de ouro”, 
filha do coronel Oswaldo Pessoa e sobrinha 
do presidente João Pessoa, nunca deu valor 
aos bens materiais,  nunca soube o signifi-
cado da palavra bajulação e jamais tolerou 
a ostentação e o esbanjamento. Criou a to-
dos nós com os pés no chão, cuidando para 
não sobrar comida no prato e orientando a 
dividir o pão. 

Com minhas irmãs,  Beth, Nara, Vanita, 
Rosalinda e Amália (as duas últimas já fa-
lecidas),  fiz as minhas primeiras descober-
tas de como compreender e penetrar no in-
terior da alma feminina; as suas virtudes,  
necessidades e fraquezas. Também apren-
di com elas os segredos de como agradar, 
cortejar e conquistar uma mulher. E, sobre-
tudo,  admirá-las em sua natureza humana, 
corajosa,  compassiva , solidária e generosa. 
Delas também retirei a tolerância e a com-
preensão, além do enfrentamento realista 
dos problemas e a busca pelas suas soluções. 

Aos 23 anos quem entrou na minha vida 
foi a Maria Lúcia, que conheci logo que che-

guei a João Pessoa e com quem estou casado 
há 45 anos. Do amor à primeira vista, que 
começou na calçadinha de Tambaú, vieram 
três filhos e quatro netos, além da oportu-
nidade de conviver com uma mulher dig-
na, valente, autêntica, que tem me acompa-
nhado ao longo desse tempo com sucessivas 
e extraordinárias demonstrações de amor 
e companheirismo, presente nas horas di-
fíceis, nas vitórias e nos momentos de an-
gústia. 

Aliás, aprendi com ela que um casamen-
to é bem mais do que a união de duas pes-
soas  que se atraem e se apaixonam. Casar é 
dividir espaço, tempo e responsabilidades. 
É compartilhar emoções, suportar dificul-
dades e, sobretudo, fazer da relação um ele-
mento construtivo para o nosso aperfeiçoa-
mento pessoal e crescimento profissional. 

No dia de hoje,  reverencio todas as mu-
lheres do mundo, e vou buscar nos versos 
de Erasmo e Roberto Carlos a diferença que 
nos separa: 

- Mulher, mulher. Na escola em que você 
foi ensinada, jamais tirei um dez. Sou forte, 
mas não chego a teus pés.

— Por que não se cala? — perguntou a 
Europa a América.

Há meio milênio a Europa tenta calar a 
América. Nesse ínterim, exterminou três 
grandes civilizações — Asteca, Maia, Inca. 
Queimou todos os seus escritos, degolou os 
seus sábios, exterminou milhares de povos.

A ordem do rei da Espanha, Juan Carlos 
I, ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, 
é um procedimento antigo. O rei não disse 
nada de novo ao presidente. Apenas repe-
tiu a postura arrogante do invasor, extermi-
nador, escravizador e colonizador europeu 
diante dos habitantes do continente amare-
lo que teimavam sobreviver. 

O continente que os europeus chamavam 
de novo, e que batizaram de “América” na 
pia dos degolados, era habitado de norte a 
sul por milhares de povos do estoque racial 
amarelo, desde há muitos milhares de anos. 
Mas a Europa disse a si mesma que “desco-
briu”, ou que “achou” um continente à deri-
va no mar e no tempo.

Sob as bênçãos do papa e da cruz, os 
povos do continente amarelo foram exter-
minados para ceder seu espaço à Europa 
expansionista. Os sobreviventes foram es-
cravizados, suas mulheres apresadas para 
fazerem mestiços. E as línguas — milhares 
de línguas — receberam a ordem de calar-
se, extintas e reduzidas ao silêncio.

O incidente em comento aconteceu na re-
cente XVII Cúpula Ibero-Americana, reali-
zada semana passada em Santigo do Chile, 
entre 8 e 10 deste novembro de 2007. O en-
contro reuniu 22 nações, representadas por 
seus enviados. A Espanha compareceu com 
força total: o ministro de Assuntos Exterio-
res, Miguel Ángel Moratinos, o presidente do 
governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, e o 
rei Juan Carlos de Borbón Y Borbón. 

O presidente do governo espanhol não 
gostou que o presidente da Bolívia, Hugo 
Chávez, qualificasse o ex-presidente da Es-
panha, José Maria Aznar, de “fascista”. Ora, 
o mundo todo sabe que o atual reino da Es-
panha foi uma recriação do caudilhíssimo 
Franco, o fascista que, apoiado por Hitler e 
Mussolini, logrou extinguir a república es-
panhola e impor ao povo espanhol uma di-
tadura de meio século, a que se seguiu o 
atual “reino”.

Ora, é publico e notório que o caudilhíssi-
mo Franco chamou a si a guarda do menino 

Juan Carlos e criou o futuro rei, educando-o 
ao seu estilo. O príncipe Juan Carlos formou-
se nas três academias militares de Espanha 
— da marinha, da força aérea e do exército. 
No juízo do caudilhíssimo, estava, assim, 
apto a governar as espanhas. E foi com essa 
educação que o bi-Borbón brandiu a mão a 
voz para o presidente da Bolívia, sublinhan-
do o gesto do presidente espanhol que vie-
ra em defesa do ex-presidente Aznar, rotu-
lado de fascista por Chávez.  — o presidente 
eleito pelo povo boliviano que sobreviveu à 
invasão, ao extermínio, à colonização e à es-
cravização espanhola. 

O presidente Zapatero exigiu mais res-
peito da parte do presidente Chávez, lem-
brando-lhe que Aznar fora eleito pelo povo 
espanhol. Mas o rei nem deixou o presidente 
Chávez responder à colocação do presidente 
Zapatero, ordenando: “Por que não se cala?” 

Os embaixadores espanhóis extrapola-
ram as regras de uma assembleia, quando 
falaram em dueto, nas vozes de seu presi-
dente e de seu rei. Foi como se o rei não con-
siderasse bastante a delegação de seu presi-
dente. Quer dizer: a Espanha falou com as 
vozes de dois chefes de estado, simultânea 
e orquestradamente. Fica a pergunta: quem 
governa a Espanha, quem a representa, o 
presidente do governo ou o rei de Franco?

Mas a voz do povo americano não será 
silenciada pelo vil garrote espanhol, fascis-
ta e franquista.

Os filhos de Franco

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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A Paraíba é o estado bra-
sileiro com o melhor de-
sempenho no Previne Bra-
sil. No último quadrimestre 
de 2021, o Estado apresen-
tou uma evolução positiva 
do indicador sintético final 
(ISF) com municípios atin-
gindo a nota máxima, sendo, 
portanto, colocado em lugar 
de destaque nacional. O pro-
grama é o novo modelo de 
financiamento e altera algu-
mas formas de repasse das 
transferências para a Aten-
ção Primária (AP). 

De acordo com a gerente 
operacional de Atenção Bá-
sica da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), Socorro 
Pires, o Estado estabeleceu 
uma rede colaborativa junto 
aos coordenadores de Aten-
ção Primária em um proces-
so contínuo de qualificações 
e debates de estratégias para 
a melhoria dos indicadores 
de saúde. Como resultado, 
houve redução no quantitati-
vo de municípios com ISF in-
ferior a 3,0 e aumento no nú-
mero de municípios com ISF 
acima de 7,0. 

“Se a gente pegar o indi-
cador 1, de consultas de pré-
natal, por exemplo, podemos 
observar uma evolução po-
sitiva na média do indicador 
que era 49,79 e passou pra 
63,97. Temos outro destaque 
também no indicador 2, que 
é realização de exames para 

Sífilis e HIV em gestantes, 
passamos de 55,80 para 75,18. 
Conseguimos um ótimo de-
sempenho, mas nossa mis-
são não acaba aqui”, observa.

A gerente explica que, 
agora que a Paraíba já se co-
loca na melhor situação em 
relação aos demais estados 
da federação, a prioridade é 
qualificar o processo de tra-
balho na Atenção Primária. 
“Tem muita coisa pra gen-
te fazer ainda, por isso pre-
cisamos qualificar. Estar no 
primeiro lugar é um estímu-
lo pra cada vez mais ter essa 
compreensão de que a AP é 
potente e capaz de exercer 
com qualidade esse papel de 
porta de entrada principal 
pra rede de atenção à saúde. 
É capaz sim de ser resoluti-
va, exercendo seu papel com 
qualidade”, pontua. 

São sete indicadores no 
total: Consultas de pré-na-
tal; atendimento odontoló-
gico na gestação; realização 
de exames para Sífilis e HIV 
em gestantes; cobertura de 
exames citopatológicos; va-
cinação contra poliomielite 
inativada e de pentavalen-
te; acompanhamento de pes-
soas hipertensas; solicitação 
de hemoglobina glicada para 
pessoas com diabetes.

Previne Brasil
Criado em novembro de 

2019 pelo Ministério da Saú-
de, o Programa é um novo 
modelo de financiamento e 
altera algumas formas de re-
passe das transferências para 
os municípios, que passam a 
ser distribuídas com base em 
três componentes: capitação 
ponderada, pagamento por 
desempenho e incentivo para 
ações estratégicas. 

A proposta tem como 
princípio a estruturação de 
um modelo de financiamento 
focado em aumentar o aces-
so das pessoas aos serviços 
da Atenção Primária e o vín-
culo entre população e equi-
pe, com base em mecanismos 
que induzem à responsabili-
zação dos gestores e dos pro-
fissionais pelas pessoas que 
assistem. 

O Previne Brasil equili-
bra valores financeiros “per 
capita” referentes à popula-

ção efetivamente cadastra-
da nas equipes de Saúde da 
Família (eSF) e de Atenção 
Primária (eAP), com o grau 
de desempenho assistencial 
das equipes somado a incen-
tivos específicos, como am-
pliação do horário de aten-
dimento, equipes de saúde 
bucal, informatização, equi-
pes de Consultório na Rua, 
equipes que estão como cam-
po de prática para formação 
de residentes na APS, entre 
outros tantos Programas.

Mais de 12 mil habitantes 
serão beneficiados direta-
mente com a pavimentação 
da PB-400, trecho ligando 
Santa Inês à divisa da Paraí-
ba com Pernambuco, cujas 
obras se encontram em rit-
mo acelerado e devem ser 
concluídas até o final de 
abril. Estão sendo investin-
do mais de R$ 11,8 milhões, 
com recursos próprios, con-
templando a população dos 
municípios de Santa Inês e 
Conceição, ambos localiza-
dos no Alto Sertão Paraíba.

Quando concluída, a 
rodovia vai modernizar e 
ampliar a infraestrutura 
rodoviária; promover o de-
senvolvimento socioeconô-
mico entre a região do Vale 
do Piancó e o Sertão per-
nambucano; reduzir o tem-
po de viagem e os custos de 
transportes, além de melho-
rar a qualidade de vida da 
população local.

Essa é mais uma obra do 
Governo do Estado, em exe-
cução pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem da 
Paraíba, por meio da em-
presa contratada Cosam-
pa e Construções Ltda. O 
engenheiro do DER-PB Lu-
cas Arruda, gestor da obra, 
disse que a construtora está 
trabalhando em ritmo ace-
lerado e, atualmente, estão 
sendo executados os servi-
ços de tratamento superfi-
cial duplo (TSD); execução 
de meio fio, sarjetas e a es-
cavação de algumas vale-
tas. Em seguida, serão colo-
cadas as defensas metálicas 
e, após a conclusão da obra, 

Estado registrou evolução do indicador através de municípios com nota máxima

PB tem melhor avaliação 
do país no Previne Brasil

Atenção PrimáriA à SAúde

n 

O programa 
é o novo 
modelo de 
financiamento 
e altera 
algumas 
formas de 
repasse das 
transferências 
para a 
Atenção 
Primária (AP)

Valores
O Previne Brasil 
equilibra valores 
financeiros per 

capita referentes à 
população cadastrada 

nas equipes de eSF 
e de eAP

Obras
A PB-400 fica no trecho 

que liga Santa Inês à 
divisa da PB/PE, cujas 

obras se encontram 
em ritmo acelerado e 
devem ser concluídas 

até o final de abril

Pavimentação beneficia mais de 12 mil habitantes
rodoviA no Sertão

“ElE vEm para 
qualificar pSB” 

pSB E pT junToS: dEfESa  
do govErnador por apoio  
a lula é lógica E coErEnTE 

maiS racha  
na opoSição  

É absolutamente lógica a 
defesa que faz o governador 
João Azevêdo (PSB) quanto 

à tese de que a chapa majori-
tária a ser encabeçada por ele, 

nas eleições de outubro, seja 
formada apenas por polí-

ticos que apoiam a pré-
candidatura de Lula (PT) 

a presidente da República. É uma posição que tem 
absoluta coerência não somente com a sua forma-
ção política mais à esquerda, mas também é con-
gruente com o cenário em que o PSB se insere no 
tocante à corrida presidencial. Ora, o ex-gover-
nador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está pres-
tes a se filiar à legenda socialista e, sendo assim, 
praticamente irá selar seu destino como pré-can-
didato a vice-presidente na chapa de Lula. Qual 
a defesa que deveria fazer o governador se não 
essa, em face da união do PSB ao PT? “Na políti-
ca você tem que fazer escolhas. O nosso partido 
já decidiu pelo apoio ao ex-presidente Lula. Por-
tanto, nada mais natural que a chapa esteja uni-
da nesse sentido”, argumentou, após a solenida-
de de lançamento da pré-candidatura de Ricardo 
Barbosa a deputado federal, da qual participou 
ao lado do presidente estadual do PSB, deputado 
Gervásio Maia.             

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

com alckmin no pSB, lula  
ESTará no palanquE dE joão 

pSB forma chapa compETiTiva 

“Em caSa, há mElhor acolhimEnTo” 

“quEm TEm TEmpo, não TEm prESSa” 

Com a permanência de Ricardo Barbosa no PSB 
– em evento, ao lado do governador João Azevêdo 
e do presidente do partido, Gervásio Maia, ele lan-
çou, oficialmente, sua pré-candidatura a deputado 
federal –, os socialistas começam a formar chapa 
competitiva para a Câmara dos Deputados. Há, 
pelo menos, quatro nomes que dão esse perfil à 
chapa proporcional socialista: o próprio Gervásio 
Maia, que irá à reeleição; Ricardo Barbosa, Rafaela 
Camaraense e Sandra Marrocos.     

A propósito de Ricardo Barbosa, ele revelou ter 
recebido convites de várias legendas, mas decidiu, 
após conversas com o governador João Azevêdo, 
permanecer no PSB – obviamente, o retorno do 
governador ao partido teve um peso grande nessa 
decisão. “Vários partidos estavam torcendo pelo 
meu ingresso, mas resolvi ficar em minha ‘casa’. Em 
casa, a gente tem melhor acolhimento”, afirmou, na 
solenidade de lançamento de sua pré-candidatura 
a deputado federal.   

As especulações dando conta de que o deputado 
federal Ruy Carneiro não disputará a reeleição pelo 
PSDB ganharam força na semana passada. Nesta, 
há quem diga que está praticamente acertada a 
sua saída do ninho tucano em direção ao PSC, 
comandado por Marcondes Gadelha. Provocado 
pela imprensa para confirmar ou não esse movi-
mento, ele se ateve a um fator: “Quem tem tempo, 
não tem pressa”, disse. É que essa decisão poderá 
ser tomada até 1º abril, fim da janela partidária.    

Wallber Virgulino (Pa-
triota) abriu novo racha 
na oposição. Após de-
clarações de Cabo Gil-
berto (PSL) e de Camila 
Toscano (PSDB) de que 
as deputadas Estela 
Bezerra e Cida Ramos, 
ambas do PT, seriam 
bem-vindas à banca-
da, ele rompeu com o 
grupo, inclusive saiu 
da conta de WhatsApp 
que os oposicionistas 
mantêm para debater 
estratégia de atuação. E 
Wallber confirmou: não 
apoiará a pré-candida-
tura de Cabo Gilberto a 
deputado federal.  

“É um nome que vem 
para qualificar, será 
muito importante para 
o PSB. E sua candida-
tura a vice-presidente 
[na chapa de Lula] vai 
na direção daquilo que 
nós defendemos”. Do 
governador João Aze-
vêdo, referindo-se ao 
anúncio de que Geral-
do Alckmin irá se filiar 
ao PSB. Do ponto de 
vista da campanha na 
Paraíba, essa união 
entre PT e PSB em nível 
nacional aproxima ain-
da mais o governador 
do grupo majoritário do 
PT da Paraíba.     

“Está praticamente selada a filiação. Falta só 
marcar a data”. Do presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira, confirmando estar tudo acertado 
para a filiação de Geraldo Alckmin ao partido. Há 
que se dizer: sendo companheiro de chapa de Lula, 
eleva-se ao cubo a possibilidade de o líder petista 
estar no palanque de João Azevêdo, ao lado do ex-
governador de São Paulo. A exclusividade de se ter 
Lula em apenas um palanque, como defende uma 
ala petista, não se confirmará. 

serão feitas as sinalizações 
vertical e horizontal.

Embora o prazo final de 
conclusão da obra tenha sido 
para agosto deste ano, ela já 
está em fase de conclusão e 
a previsão é que estará pron-
ta em abril, portanto, com 4 
meses de antecedência, foi 
o que garantiu o engenhei-
ro Jorge Alberto Aguiar Fi-
lho, representante da Em-
presa responsável.

Algumas pessoas que 
moram em toda a extensão 
da rodovia, há vários anos, 
entre eles Alaíde de Sou-
sa Ramalho, Josineto Pau-

lino de Figueiredo e Her-
mes Paulino ressaltam que 
esse era um pleito antigo da 
população e, que finalmen-
te, a rodovia está sendo exe-
cutada e concluída em tem-
po recorde. Alaíde de Sousa 
afirmou que é a chegada da 
tranquilidade e do desen-
volvimento para os habitan-
tes da região. 

“Isso vai promover a me-
lhoria do comércio entre ci-
dades da Paraíba e de Per-
nambuco, como São José 
do Belmont, Serra Talha-
da e Salgueiro”, enfatizou 
Alaíde.

Na PB-400 estão sendo investidos mais de R$ 11,8 milhões 
com recursos próprios, contemplando a população dos 

municípios de Santa Inês e Conceição

Foto: Secom-PB
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A Editora A União rea-
liza hoje, a partir das 10h, o 
pré-lançamento da coletânea 
‘Paraíba na Literatura III’. O 
evento, que acontece de for-
ma virtual, com transmissão 
ao vivo pelo Instagram do 
Jornal A União, reunirá o ge-
rente da editora, Alexandre 
Macedo, o diretor de mídia 
impressa da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), 
William Costa, e a professora 
Malu Oliveira, uma das escri-
toras que contribuíram com a 
obra. A live será apresentada 
e mediada pela jornalista, co-
lunista e editora de conteúdo 
digital de A União, Gi Ismael. 

A coletânea Paraíba na Li-
teratura III traz, em forma de 
perfil, a história de 20 autores 
que se consagraram na litera-
tura paraibana por meio das 
suas obras.

De acordo com Alexan-
dre Macedo, a obra é de suma 

importância para a preserva-
ção da memória dos autores 
homenageados, “porque va-
loriza os vultos da nossa li-
teratura, e proporciona, às 
novas gerações, a oportuni-
dade de conhecer os escrito-
res que ajudaram a contar a 
nossa história”. Além disso, 
o gerente da Editora A União 
destaca a missão de fomen-
tar, por meio da divulgação 
do exemplar, o apoio à arte, à 
literatura e à criação artística. 

A obra será disponibili-
zada a visitantes que devem 
ser recebidos pelo governa-
dor João Azevêdo, ao longo 
deste ano. 

“O objetivo da coleção é di-
vulgar a vida e as obras desses 
escritores que deram –  e  con-
tinuam dando – uma grande 
contribuição à literatura da 
Paraíba. São 20 perfis biográ-
ficos com informações impor-
tantes sobre a trajetória desses 
autores, que podem auxiliar 
pesquisadores, intelectuais 
e pessoas, em geral, que te-

A primeira-dama do Es-
tado e presidente de Hon-
ra do Programa do Artesa-
nato Paraibano (PAP), Ana 
Maria Lins, fez, ontem, a en-
trega dos alimentos arreca-
dados no Salão do Artesana-
to que foi realizado até 6 de 
fevereiro, na Avenida Cabo 
Branco, em João Pessoa. Du-
rante este evento, foram arre-
cadadas quatro toneladas de 
alimentos que estão benefi-
ciando 10 instituições sociais. 
A entrega dos alimentos não 
perecíveis foi feita juntamen-
te com o secretário de Desen-
volvimento Humano, Tibério 

Limeira, e a gestora do PAP, 
Marielza Rodriguez. 

Na oportunidade, Ana 
Lins destacou que esta é mais 
uma ação que representa o 
compromisso do Governo do 
Estado com as políticas públi-
cas e valorização do artesana-
to paraibano. “O Salão do Ar-
tesanato aconteceu de forma 
brilhante, o público partici-
pou e doou quatro toneladas 
de alimentos. Esse momen-
to que estamos vivenciando 
hoje, só é possível graças à so-
lidariedade de muita gente. 
Sabemos que o país enfren-
ta uma crise econômica que 

tem afetado muitas famílias 
e elas necessitam de políticas 
de assistência social”, frisou. 

A primeira-dama Ana 
Lins ainda acrescentou que, 
na Paraíba, a inclusão social é 
prioridade do Governo do Es-
tado. “Atualmente, mais de 45 
mil refeições são distribuídas, 
todos os dias, com quem mais 
precisa, por meio de progra-
mas como o Prato Cheio e o 
Tá na Mesa, entre outros. O Tá 
na Mesa já está presente em 91 
municípios gerando emprego 
e assegurando alimentação de 
qualidade para pessoas caren-
tes”, observou.

Alimentos arrecadados são 
entregues a instituições sociais 

Pré-lançamento de coletânea 
acontece hoje de forma virtual

O Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), 
vinculado ao Ministério 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, emitiu na 
tarde de ontem um alerta 
referente ao perigo de chu-
vas intensas para várias 
partes do país, incluindo a 
Paraíba. Há possibilidade 
de áreas afetadas em diver-
sos municípios do estado, 
do Litoral ao Sertão parai-

bano. O alerta é válido até o 
fim da manhã de hoje. 

De acordo com o Inmet, 
as chuvas podem ser de 
até 30 milímetros por hora 
ou 50 milímetros por dia, 
com risco baixo de alaga-
mentos e pequenos desli-
zamentos em regiões que 
já possuem áreas consi-
deradas de risco. As reco-
mendações do órgão são 
de atenção nas alterações 
das encostas, evitar o mau 
tempo e evitar o uso de 
aparelhos ligados à toma-

da durante as chuvas.
O alerta referente ao 

Litoral e Mata paraibana 
prevê um acumulado de 
chuvas também de até 30 
mm por hora ou 50 mm 
por dia. Além disso, tam-
bém há riscos de ventos 
intensos que podem che-
gar até 60 quilômetros por 
hora. Nessa situação, exis-
te a possibilidade de corte 
de energia elétrica, queda 
de galhos de árvores, ala-
gamentos e descargas elé-
tricas.
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Categoria pode, agora, gerar inscrição estadual e garantir benefícios tributários na compra de insumos

Os produtores rurais pa-
raibanos podem agora ge-
rar inscrição estadual jun-
to à Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB), a fim de 
garantir os mesmos trata-
mentos tributários de indús-
trias quando forem comprar 
seus insumos para a manu-
tenção da produção local. O 
direito foi estabelecido atra-
vés de decreto assinado na 
tarde de ontem pelo gover-
nador João Azevêdo, na sede 
da Associação de Plantado-
res de Cana (Asplan).

Estiveram presentes di-
versos produtores e repre-
sentantes do Estado. A mesa 
foi composta pelo governa-
dor João Azevêdo, os se-
cretários da Fazenda e do 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap
-PB), Marialvo Laureano e 
Efraim Morais, respectiva-
mente. Também, o presi-
dente da Federação das As-
sociações de Municípios da 
Paraíba (Famup), George 
Coelho; o presidente da As-
sembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB), Adriano Gal-
dino; e José Inácio de Morais, 

presidente da Asplan.
O governador disse que 

esse era um anseio de muitos 
anos para todos os produto-
res agrícolas. Com a possibi-
lidade de, mesmo enquanto 
pessoa física, realizar a ins-
crição estadual, o produtor 
ficará livre do pagamento 
da diferença da alíquota na 
aquisição dos insumos e isso 
é um grande benefício para 
toda a cadeia produtiva. 

“Imagine que qualquer 
produtor que compre em 
São Paulo um produto pa-
garia uma diferença de 12% 
e ele deixará de pagar. Isso 

é muito importante para o 
setor. Nós queremos que o 
segmento cresça, que a gen-
te possa ampliar as áreas de 
plantio e, ao mesmo tempo, 
oferecer melhores condições 
para que isso ocorra”, desta-
cou João Azevêdo.

O objetivo é também be-
neficiar o consumidor final 
que está na outra ponta da 
cadeia. “A partir do momen-
to que você reduz os encar-
gos em cima dos insumos, 
você tem o reflexo lá na pon-
ta e torce para que isso che-
gue ao menor percentual 
possível junto ao consumi-
dor final”, justificou o go-
vernador.

A classe dos produtores 
rurais comemorou a vitória. 
De acordo com José Morais, 
representante da Asplan, o 
Governo do Estado teve mui-
ta sensibilidade com a cau-
sa do produtor rural. “[An-
tes], o pequeno produtor, por 
não ter um CNPJ, estava pa-
gando mais caro em um fer-
tilizante ou outro insumo 
do que uma grande empre-
sa que tinha CNPJ. [Agora], 
essa diferença é considerável 
em uma tonelada de adubo 
que custa mais de quatro mil 
reais”, exemplificou.

Decreto atende produtores rurais
assinado pelo governador

no salão do artesanato

‘paraíba na literatura iii’

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Beatriz de Alcântara 
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Durante o 
Salão do 
Artesanato, 
foram 
arrecadadas 
quatro 
toneladas de 
alimentos, 
que estão 
beneficiando 
10 instituições 
sociais Entrega dos alimentos foi feita pela primeira-dama 

do Estado e presidente de Honra do Programa do 
Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins

O secretário de Desenvol-
vimento Humano, Tibério Li-
meira, reforçou as palavras 
da primeira-dama Ana Lins, 
destacando que o Governo 
do Estado busca sempre de-
senvolver ações que tragam 
mais qualidade de vida para 
a população. “Este Governo 
se preocupa com a inclusão 
e com o bem-estar do povo 
paraibano. Estes alimentos 
têm um pouco da energia e 
do esforço de todos que fo-
ram ao Salão do Artesana-
to e doaram. Para as institui-
ções que estão recebendo os 
alimentos, desejo que façam 
um bom uso deles. Que estes 
alimentos tragam felicidade 
para muita gente. O Governo 
do Estado continuará sendo 
parceiro de instituições que 
trabalham com ações sociais”, 
garantiu.

“Este dia representa o co-

roamento de um trabalho 
com muitas parcerias na bus-
ca de fazer mais e melhor pelo 
artesanato paraibano. Desde 
2019, essa ação social aconte-
ce e segue comprometida com 
quem mais precisa. Todos os 
projetos do artesanato têm 
que ser socialmente justos, 
ecologicamente corretos e ter 
viabilidade econômica. Hoje, 
agradecemos ao Governo do 
Estado, aos artesãos, a todos 
os parceiros, ao pessoal do 
Hospital Padre Zé que este-
ve lá na arrecadação durante 
o Salão, enfim, agradecemos 
a todos que ajudaram de al-
guma forma”, disse a gestora 
do PAP, Marielza Rodriguez.

As entidades sociais bene-
ficiadas foram o Lar da Pro-
vidência; Abrigo de Idosos 
Amém; Associação Integra-
da Mães de Autistas (AIMA); 
Instituição Dona Boneca; Ins-

tituto Padre Zé;  Vila Vicenti-
na Júlia Freire; Aspan; Aprós; 
Comunidade Beira da Linha 
e Associação de Artesanato.

Janine Dantas representou 
o Instituto Padre Zé e agrade-
ceu, em nome da direção, pela 
parceria que vai beneficiar di-
versas pessoas. “Tivemos a 
oportunidade de colaborar 
nessa parte da arrecadação, 
sendo extremamente gratifi-
cante poder fazer parte dessa 
ação social que ajuda o Padre 
Zé e também outras institui-
ções sociais”, falou.

A represent a nte  da 
AIMA, Elaine Araújo, agra-
deceu a doação e parabenizou 
as ações do Governo do Esta-
do em prol das instituições. 
“Ainda estamos na pande-
mia, sabemos das dificulda-
des de todos e, por isso, nos-
sa instituição está muito grata 
pela doação”, disse.

Ações desenvolvidas para a população

Inmet emite alerta de perigo para 
chuvas intensas em todo o estado

do litoral ao sertão

Paraíba chega a 30% de ocupação 
de leitos de UTI para Covid-19

adulto, pediátrico e obstétrico

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) informou que o 
número total de ocupação de 
leitos de UTI em todo o terri-
tório paraibano, ontem, era de 
30%. Há um mês atrás, os lei-
tos ocupados chegaram a 52%. 
A cobertura total leva em con-
sideração os leitos adulto, pe-
diátrico e obstétrico. A enfer-
maria para adultos tem 12%.

Já entre as macrorregiões 
de saúde, o Sertão possui a 

maior taxa de ocupação em 
UTI e enfermarias com 45% 
e 18%, respectivamente. A Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa tem 40% de ocupação 
em UTI e 19% em enferma-
rias. Na região sediada por 
Campina Grande, os núme-
ros são ainda menores, com 
15% em UTI e 6% em enfer-
marias. Os dados são relati-
vos aos leitos exclusivos para 
adultos.

Segundo o Centro Esta-
dual de Regulação Hospi-
talar, apenas dois pacientes 

foram internados para o tra-
tamento da Covid-19 em uni-
dades públicas nas últimas 
24h, em todo o estado. Ago-
ra o número total de interna-
dos é de 141.

Também ontem, a SES re-
gistrou novos 3.101 casos de 
Covid-19, sendo apenas seis 
casos considerados moderado 
ou grave, com necessidade de 
auxílio hospitalar. Cinco fale-
cimentos também foram con-
firmados, onde quatro ocorre-
ram no intervalo de 24h, entre 
domingo e ontem.

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

Foto: André Lúcio/Secom-PB

Objetivo
O objetivo com o 

tratamento tributário 
é também beneficiar o 
consumidor final que 

está na outra ponta 
da cadeia

nham interesse em literatu-
ra”, explica William Costa.

O lançamento da obra 
‘Paraíba na Literatura III’ 
será na quinta-feira (10), às 
17h, na Fundação Casa de 
José Américo, na capital 
Além da coletânea com per-
fis de escritores paraibanos, 
a Editora A União também 
lançará as obras “Janelas da 
História” e “Espelho de Pa-
pel”. A solenidade marca os 
40 anos da fundação e conta-
rá, entre outras autoridades, 
com a presença do governa-
dor João Azevêdo.

QR Code para o Instagram 
do Jornal A União



Incidência baixa de ca-
sos da Covid-19, ou seja, 
com o registro de poucos 
casos diários, pelo perío-
do de 90 a 120 dias; não 
ter aparecimento de no-
vas variantes; a cobertura 
vacinal deve atingir 90% 
da população com esque-
ma completo e é preciso 
o controle de óbitos. Es-
ses são alguns pontos bá-
sicos a serem observados 
para que a seja decretada 
o fim da pandemia e quem 
vai nortear isso é a Orga-
nização Mundial de Saú-
de (OMS). As informações 
foram prestadas pelo se-
cretário de Estado da Saú-
de da Paraíba, Geraldo 
Medeiros, durante a aula 
inaugural do semestre leti-
vo 2022.1 do  Programa de 
Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva (PPGSC) do Cen-
tro de Ciências da Saúde 
da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). 

A palestra teve o tema 
“Política, Gestão e Cuida-
dos na Saúde da Paraíba: 
os aprendizados construí-
dos no enfrentamento a 
pandemia da Covid-19” e 
ocorreu durante a manhã 
de ontem de forma remo-
ta. O evento teve a media-
ção do professor André 
Bonifácio do PPGSC. Na 
oportunidade, o secretá-
rio Geraldo Medeiros in-
formou que antes de defi-
nir uma possível endemia 
e considerar que a pande-
mia chegou ao final, é pre-
ciso verificar as admissões 
hospitalares, leitos ocupa-
dos, números de pacientes 
e outros fatores.

Outra condição cita-
da por Geraldo Medei-
ros para sinalizar o fim 
da pandemia é a incor-
poração de medicamen-
tos que possam atuar nos 
pacientes que possam ad-
quirir a doença. Esses de-
vem seguir critérios cien-
tíficos comprovando a sua 
eficácia o que irá permitir 
a transição da pandemia 
para endemia.  Ele tam-
bém observou que será ne-
cessário o apoio para ma-
nutenção das capacidades 
nos estados e o consenso 
internacional com organis-
mos multilaterais.

Geraldo Medeiros res-
saltou que atualmente os 
cientistas estudam as va-
cinas pancoronavírus vol-
tadas a evitar sucessivas 
pandemias da doença.  No 
entanto, manifestou sua 
preocupação com a guerra 
da Ucrânia. “Esta é a nova 
preocupação da pande-
mia, pois as aglomerações 
intensas de imigrantes 
entre os países limítrofes 
com a Ucrânia podem de-
sencadear uma nova onda 
da Covid-19”, pontuou. 

Durante o evento, o se-
cretário reforçou que os 
decretos e portarias são 
medidas sanitárias que 
podem interferir na utili-
zação de máscaras, vacina-
ção massiva da população, 
leitos, acesso a serviços de 
saúde e na utilização de 
medicamentos específicos. 
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Baixa ocorrência de casos e cobertura vacinal acima de 90%, por exemplos, são aspectos a serem analisados

OMS norteará o fim da pandemia
covid-19

n  
A Paraíba iniciou 
os preparativos 
para enfrentar 
a Covid-19 em 
26 de janeiro de 
2020, buscando 
se antecipar 
nas ações para 
o combate à 
doença

“A Paraíba sempre se an-
tecipou ao longo de toda a 
pandemia nas suas ações 
preventivas. Nós sempre 
obedecemos a OMS, ou-
vimos especialistas, man-
temos contato com in-
fectologistas, ouvindo 
epidemiologistas e sem-
pre atuamos baseados em 
evidencias científicas”, de-
fendeu. 

Planejamento
De acordo com Geral-

do Medeiros, o combate 
à maior tragédia sanitá-
ria do século XXI necessi-
tou de planejamento, an-
tecipação, fortalecimento 
da vigilância e ampliação 
de leitos e a definição de 
parcerias, inclusive com 
a própria UFPB. Ele res-
saltou, inclusive, a aber-
tura da Maternidade Frei 
Damião, Hospital Solidá-
rio e Hospital de Clínicas.  
“Nossas ações foram rá-
pidas e no tempo certo. A 
partir de 26 de janeiro de 
2020 a Paraíba começou 
a se preparar para o en-
frentamento da doença. 
Tivemos um trabalho re-
conhecido pela sociedade 
paraibana”, comemora. 

Durante a palestra, o se-
cretário relembrou a des-
coberta do novo coronaví-
rus na China (dezembro 
de 2019), a chegada dos pri-
meiros casos ao redor do 
mundo, no Brasil e na Pa-
raíba; os decretos com as 
medidas sanitárias; a con-
tratação de profissionais 
da saúde; as barreiras sani-
tárias; os parâmetros para 
avaliação e tratamento de 
pacientes; a telemedicina; 
o plano “Novo normal Pa-
raíba”; os casos de reinfec-
ção e a campanha de vaci-
nação contra a Covid-19. A 
aula inaugural contou ain-
da com as participações do 
coordenador do PPGSC, 
professor Pedro Cruz e do 
diretor do CCS-UFPB, pro-
fessor João Euclides.

 “Hoje somos o terceiro 
estado da Federação que 
mais vacinou sua popu-
lação. Isso foi possível a 
partir da criação de logís-
tica efetiva para distribui-
ção das doses da vacina e o 
combate a desinformação. 
Desde o primeiro protoco-
lo de condutas do paciente 
com Covid-19 não inclui-se 
qualquer medicação sem 
evidencia médica”, finali-
zou Geraldo Medeiros.

A guerra
Geraldo Medeiros 

citou que a Guerra na 
Ucrânia é uma nova 

preocupação, devido 
às aglomerações 

causadas pelo 
grande número 
de imigrantes

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

 

Os bares, restaurantes, 
lanchonetes, lojas de conve-
niência e estabelecimentos 
similares poderão funcionar 
com 100% da capacidade e te-
rão que exigir a apresentação 
do comprovante de vacinação 
com esquema vacinal comple-
to. É o que prevê o Decreto Nº 
42.306 de 5 de março de 2022, 
que dispõe sobre as novas me-
didas temporárias e emergen-
ciais de prevenção de contágio 
pela Covid-19. 

O mesmo vale para as pra-
ças de alimentação dos sho-
ppings centers, bem como 
para os bares, restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimen-
tos similares que funcionem 
no interior desses locais. To-
dos esses também terão que 
exigir o comprovante de va-
cinação com esquema vaci-
nal completo antes da venda.

Ainda ficou estabelecido 
que as missas, cultos e quais-
quer cerimônias religiosas 
presenciais poderão ocorrer 
com 100% da capacidade. As 
academias também foram au-
torizadas a funcionar com a 
ocupação completa. 

A determinação vale para 
o período compreendido en-
tre ontem e o dia 7 de abril 
de 2022. Segundo o decreto, 
os estabelecimentos do setor 

de serviços e o comércio po-
derão funcionar sem aglome-
rações e observando todos os 
protocolos específicos do se-
tor. Nesse mesmo período, a 
construção civil poderá fun-
cionar das 7h até as 17h, sem 
aglomeração de pessoas nas 
suas dependências.

Poderão funcionar tam-
bém as seguintes atividades: 
salões de beleza, barbearias e 
demais estabelecimentos de 
serviços pessoais (por agen-
damento e exigindo o com-
provante de vacinação); esco-
linhas de esporte; instalações 
de acolhimento de crianças; 
hotéis, pousadas e similares; 
construção civil; call centers 
e a indústria.

Também está permitida 
abertura de cinemas, teatros 
e circos. Esses locais devem 
atender 80% por cento da ca-
pacidade e o público precisa 
apresentar o cartão de vaci-
nação com esquema vacinal 
completo.

Os eventos esportivos rea-
lizados em arenas, estádios e  
ginásios, que disponham de 
adequada circulação natural 
de ar estão autorizados com 
limite máximo de até 80% da 
capacidade do local, estando 
as pessoas com seus compro-
vantes de vacinação.

Os eventos sociais e cor-
porativos pode acontecer com 
até 80% da capacidade e a 
apresentação de cartão de va-
cinação. Porém, se eles acon-
tecerem sem fornecimento ou 
comercialização de alimen-

Bares funcionarão com 100% da capacidade
Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br 

A prefeitura de Princesa 
Isabel, município localizado 
no Sertão paraibano, decretou 
o fim da obrigatoriedade do 
uso de máscaras de proteção 
individual contra a Covid-19 
em ambientes abertos, ontem. 
O uso permanece exigido em 
espaços fechados, interior dos 
órgãos públicos, escolas, es-
tabelecimentos privados, veí-
culos públicos e veículos de 
transporte coletivo. 

Em vídeo publicado em 
suas redes sociais, o prefei-
to de Princesa Isabel, Ricardo 
Pereira do Nascimento, jus-
tificou a medida através dos 
índices de vacinação e neces-
sidade de retomada no setor 

de economia. “Princesa Isabel 
tem bons índices de vacinação, 
foi modelo no estado da Paraí-
ba e graças a atuação da Secre-
taria Municipal de Saúde, da 
coordenação de imunização e 
de todos que compõem o nos-
so governo, nós anunciamos 
medidas de flexibilizações de-
finitivas para termos a nossa 
economia fomentada através 
do turismo, [através] de barzi-
nhos”, afirmou.

Para servidores dos órgãos 
públicos, os estabelecimen-
tos privados e os condutores e 
operadores de veículos, o de-
creto informa que estes serão 
obrigados a exigir o uso de 
máscaras pelos seus servido-
res, empregados, colaborado-
res, consumidores, usuários e 
passageiros.

O Governo do Estado da 
Paraíba mantém a orientação 
pela obrigatoriedade do uso 
de máscaras em todos os am-
bientes. Os municípios, no en-
tanto, são autônomos para de-
cidirem sobre medidas para a 
sua população, de acordo com 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF). A Paraíba exigiu o uso 
obrigatório de máscaras desde 
16 de maio de 2020 como me-
dida para evitar a propagação 
do vírus e contaminação em 
larga escala.

O decreto de Princesa Isa-
bel, publicado no início da tar-
de de ontem, determina ainda 
a retomada de atividades di-
versas com a possibilidade de 
ocupação máxima nos espaços 
e estabelecimentos. 

Atividades em todos os 

órgãos e entidades vincula-
das ao Poder Executivo Mu-
nicipal retornam ao trabalho 
presencial. 

A prefeitura exige que 
medidas como apresentação 
de carteira de vacinação e 
uso de máscara nos locais fe-
chados sejam seguidas, com 
possibilidade de serem mul-
tados em caso de não cum-
primento.

Em um mês, as medidas se-
rão avaliadas e poderão sofrer 
mudanças em caso de modi-
ficações no cenário epidemio-
lógico. Com uma população 
de 17.030 pessoas acima de 18 
anos, a cobertura com duas 
doses ou dose única chegou 
a 86,07% com 14.658 pessoas 
com o ciclo primário de imu-
nização encerrado.

Princesa Isabel revoga obrigação de máscaras

tos e bebidas, poderão ocor-
rer com 100%.

Já os shows estão permiti-
dos com ocupação de até 70%. 
Nessa modalidade, além do 
cartão de vacinação, também 
deve ser apresentado o teste 
de antígeno negativo para Co-
vid-19, realizado em até 72 ho-
ras antes da festa. 

Máscaras na capital
O uso de máscaras perma-

nece obrigatório em João Pes-
soa pelas pessoas em circula-
ção em vias públicas, espaços 
abertos ao público, incluindo 
locais de uso comum da po-
pulação, como ruas, interior 
de órgãos públicos, estabele-
cimentos privados, veículos 
de transporte de passagei-
ros, seja ele público ou pri-
vado. A obrigatoriedade só 
não será exigida para pessoas 

com Transtorno do Espectro 
Autista, deficiência intelec-
tual, deficiências sensoriais 
ou outras que impossibilitem 
o uso adequado da proteção 
individual, conforme decla-
ração médica. 

Durante as primeiras ho-
ras da segunda-feira, houve a 
expectativa que o prefeito Cí-
cero Lucena pudesse revogar 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras, de acordo com por-
tais de notícias paraibanos, 
motivado, principalmente, 
pelo fim do uso da proteção 
individual na cidade do Rio 
de Janeiro, decretado ontem 
pelo prefeito Eduardo Paes. 
Cícero, no entanto, seguiu o 
Decreto Estadual e manteve.

O decreto já está em vi-
gor e é válido até o dia 18 de 
março. Neste período, bares, 
restaurantes, lojas de conve-
niências e similares poderão 
funcionar com 100% da capa-
cidade. Os mesmos poderão 
realizar apresentações musi-
cais com até seis músicos no 
palco. 

Além disso, missas, cul-
tos e quaisquer cerimônias 
religiosas também poderão 
funcionar em capacidade to-
tal. Voltam ao funcionamen-
to em horário normal: salões 
de beleza, barbearias e de-
mais serviços pessoais, aten-
dendo por agendamento; aca-
demias; escolinhas de esporte; 
instalações de acolhimento 
de crianças; hotéis, pousadas 
e similares; call centers; e in-
dústria. 

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

Geraldo Medeiros fez uma avaliação da pandemia na Paraíba, ontem, durante uma palestra no formato remoto

JP segue exigindo máscaras

Foto: Roberto Guedes

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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No ano passado, a Autar-
quia Especial de Limpeza Ur-
bana (Emlur) emitiu 2.028 
notificações solicitando a lim-
peza de terrenos privados de 
João Pessoa. O uso de terre-
nos baldios como “depósitos 
de lixo” é um problema recor-
rente, mas a Emlur já avisou: 
Todo proprietário de terreno 
não edificado ou não habita-
do é responsável pelas ações 
de capinação, drenagem e lim-
peza, devendo fiscalizá-lo com 
frequência para impedir que 
seja usado como depósito ir-
regular de resíduos. 

Quando o descarte irre-
gular ocorre em áreas públi-
cas, as equipes de coleta de 
entulhos da autarquia fazem 
a remoção dos resíduos. A re-
portagem de A União transi-
tou nos bairros do Varadouro, 
Bairro das Indústrias, Cris-
to Redentor e Centro de João 
Pessoa, encontrando entulhos, 
galhos secos de árvores e itens 
domésticos desgastados.

Multas aos desobedientes
Após a notificação, o pro-

prietário tem 15 dias para rea-

lizar o serviço de limpeza. Se 
não houver execução do servi-
ço dentro do prazo, será lavra-
do um auto de infração e con-
cedido um prazo de dois dias 
para a realização da limpeza.

De acordo com a Emlur, fo-
ram emitidos 280 autos de in-
fração, sendo que apenas 155 
proprietários tomaram as pro-
vidências necessárias, e apli-
cadas 125 multas de 400 Ufir 
(Unidade Fiscal de Referên-
cia). Atualmente o valor da 

rios sanhauá e Paraíba

Mutirão de limpeza acontece sábado

Foram emitidas, no ano passado, 2.028 notificações para que donos de áreas privadas fizessem a limpeza

Terrenos baldios servem de ‘lixões’
na caPital

Punição
125 proprietários de 

terrenos com lixo 
foram autuados pela 
Emlur, não efetua-

ram a limpeza e ter-
minaram multados

A cuidadora de idosos Ja-
queline da Silva, 41 anos, mo-
radora da Rua São Geraldo, 
no Varjão, revela que a cole-
ta de lixo doméstico passa re-
gularmente nesse trecho, mas 
muitos moradores dos con-
juntos habitacionais vizinhos 
depositam entulhos e ani-
mais domésticos mortos, dei-
xando o cheiro insuportável.

“A Emlur faz a limpeza re-
gularmente, mas as pessoas 
mal educadas sempre acu-
mulam lixo. Essa plaquinha 
quem colocou foi uma anti-
ga moradora, que se mudou 
porque o odor estava ficando 

insuportável”, afirmou, mos-
trando um aviso para não de-
positarem lixo no local.

Já a proprietária da escola 
Evoluir Joana Paula, na Rua 
João Barreto Filho, no bair-
ro Cristo Redentor, informa 
que o terreno baldio de es-
quina há muitos anos serve 
de depósito de metralha de 
construção, mas já teve épo-
ca de aparecer rato, barata 
e até aranha caranguejeira. 
“Os moradores do prédio ao 
lado do terreno fazem dede-
tização regularmente, então 
reduziu bastante o apareci-
mento de pragas urbanas. A 

construtora que ficou inte-
ressada no terreno descobriu 
que ele não poderia ser vendi-
do, pois como há cruzamento 
de todos os lados é uma área 
propícia a acidente de trânsi-
to”, explicou.

 A dona de casa Margareth 
Pereira, 45 anos, que mora na 
Rua da China, Bairro das In-
dústrias, já sofreu muito com 
o acúmulo de lixo e entulho 
no terreno público próximo 
a sua casa, colocados por mo-
radores de bairros vizinhos. 
“Além de material de cons-
trução acumulado e itens do-
mésticos descartados, esta-

va juntando baratas, ratos e 
animais mortos”, lembrou. A 
Emlur limpava com frequên-
cia, mas o problema sempre 
retornava. Para evitar que o 
terreno ficasse insalubre no-
vamente, os moradores pas-
saram a fiscalizar a área, coi-
bindo a prática. “Desde que 
passamos a cuidar do am-
biente, faz uns dois anos que 
não temos grandes proble-
mas”, declarou.

As denúncias sobre terre-
nos não edificados ou não ha-
bitados e com acúmulo de lixo 
e sobre descarte irregular de 
resíduos podem ser feitas pe-

los telefones 0800 083-2425, 
3214-7628, 3218-7644 e 3214-
7660, para que haja abertura 
de um protocolo.

Problema que se repete em vários bairros da cidade

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

multa corresponde a R$17.304.
Os bairros com mais ocor-

rências de irregularidades 
quanto à limpeza dos terre-
nos não edificados são Ma-
naíra, Bessa, Cristo Redentor, 
Mangabeira, Valentina Figuei-
redo e Bancários. Quanto aos 
terrenos abandonados ou não 
habitados, a maior concentra-
ção é nos bairros de Jaguaribe, 
Centro e Bairro dos Estados.

O superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, res-

salta a importância do engaja-
mento da população em man-
ter a cidade limpa. “Os agentes 
de limpeza urbana fazem a 
limpeza de um terreno aban-
donado, coletando os diversos 
tipos de resíduos, mas é neces-
sário conscientizar as pessoas 
a não despejar entulhos e lixo 
comum  em terrenos não habi-
tados”, apela.

Em relação aos terrenos 
de responsabilidade priva-
da, o superintendente refor-

ça que a finalidade da Emlur 
é proteger as pessoas de pos-
síveis prejuízos decorrentes 
da falta de limpeza dos terre-
nos, porém, se for preciso, to-
mará as medidas cabíveis em 
nome do bem-estar coletivo. 
“Nosso interesse é a saúde e 
a questão ambiental, mas se 
o proprietário não colaborar, 
a aplicação de multa é neces-
sária como medida de disci-
plina para quem não cum-
pre suas obrigações”, frisou. 

Moradores reclamam da falta de educação de vizinhos, que muitas vezes despejam detritos em terrenos baldios, mesmo quando acontece a coleta urbana domiciliar com regularidade

A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Semam) 
de João Pessoa em parceria 
com o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) realiza um 
mutirão de limpeza e cole-
ta de lixo nos Rios Paraíba e 
Sanhauá no próximo sába-
do, dia 12, de 8h às 11h. A in-
tervenção deve contar com a 
participação de cerca de 100 
voluntários, que podem se 
inscrever até a próxima quin-
ta-feira (10).

O objetivo da ação é auxi-
liar no processo de despolui-
ção dos rios dentro da agen-
da ambiental do Programa 
Rios+Limpos do Governo Fe-
deral. De acordo com o pla-
nejamento, os participantes 
serão divididos em grupos e 
atuarão na limpeza nos rios 
em embarcações (caiaques 
ou canoas) e as margens dos 

rios e dos trilhos do trem. Os 
interessados em participar da 
atividade devem se inscrever 
por meio da internet.

Durante o evento serão 
preservados os protocolos 
de prevenção ao Covid-19. 
“Os voluntários receberão os 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e seguirão 
na limpeza do trecho entre a 
Ponte do Baralho - na divisa 
dos municípios João Pessoa 
e Bayeux, até a Comunidade 
do Porto do Capim - percurso 
onde existe grande concen-
tração de resíduos” explica 
Alex Rodrigues, representan-
te da Semam na coordenação 
do evento.

Rodrigues ressalta que de 
acordo com a Diretoria de Es-
tudos e Pesquisas Ambien-
tais (DIEP) da Semam, nos 
rios os impactos ambientais 

verificados foram o lança-
mento de efluentes domés-
ticos, ocupação irregular 
de moradias, desmatamen-
to, descarte de resíduos sóli-
dos domésticos, eletrônicos, 
da construção civil, além da 
criação de animais. “É uma 
ação de limpeza, bem como 
de conscientização dos mo-
radores locais quanto à pre-
servação dos rios e o descar-
te correto de resíduos”.

Está prevista ainda a par-
ticipação de técnicos do Mi-
nistério do Meio Ambiente 
no evento. Eles serão recep-
cionados com apresentações 
culturais tradicionais na Co-
munidade do Porto do Capim 
como Ala Ursa e sanfoneiros, 
além de uma tenda de Educa-
ção Ambiental e exposição de 
animais empalhados.

De acordo com a progra-

mação, das 11h às 16h será 
feita a pesagem e a triagem 
do material coletado por in-
tegrantes de associação de 
catadores local. “Eles farão 
uma triagem do material e 
o restante será destinado ao 
Aterro Sanitário Metropoli-
tano pela equipe da Autar-
quia Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur)”.

Foto: Roberto Guedes

Foto: Secom-JP

Ação nos Rios Paraíba e Sanhauá acontecerá no próximo sábado

Através do QR Code, 
acesse o link para se 

inscrever e participar do 
mutirão de limpeza.

Através do QR Code, acesse 
o link do Programa Prefeitura 

Conectada para fazer  
denúncias sobre terrenos  

baldios com lixo.



Matheus Miranda, apontado como assassino de servidora do IFPB, já tem histórico de violência doméstica 

Homem confessa morte da namorada
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A Polícia Civil transferiu 
para o Presídio Regional de 
Catolé do Rocha, no Sertão 
do estado, Matheus  Ferreira 
de Miranda que confessou, 
durante interrogatório, ter 
assassinado sua companhei-
ra Ianny Cristina Rafael Ro-
cha, de 35 anos. Ele foi pre-
so no domingo (6) por uma 
guarnição da Polícia Militar 
quando estava escondido na 
zona rural de Brejo dos San-
tos. O servente de pedreiro 
foi interrogado pelo delega-
do Homero Perazzo Filho.

Mhateus  Ferreira, du-
rante o interrogatório na 
Delegacia de Polícia de Ca-
tolé do Rocha, disse que ha-
via matado Iane por ciúmes. 
Considerado extremamente 
violento, o servente de pe-
dreiro já havia esfaqueado 
uma outra namorada, há 
cerca três anos.

Iane Cristina Rocha foi 
encontrada morta na ma-
nhã do dia 14 de fevereiro 
no bairro Jardim Planalto, 
em Catolé do Rocha. Segun-
do informações da polícia, 
a vítima, que trabalhava no 
Instituto Federal de Educa-
ção da Paraíba (IFPB), foi as-
sassinada com perfurações 
de arma branca e havia si-
nais de estrangulamento. 
O cadáver estava de bru-
ços em uma cama dentro 
de uma área de lazer, que 
fica na saída para a cidade 
de Brejo do Cruz.

A servidora pública era 
filha do ex-prefeito e ex-ve-
reador de Catolé do Rocha, 
Jessé Rafael de Figueiredo, 
e prestava serviços no IFPB 
desde o dia 1o deste mês. A 
prisão do criminoso foi re-
cebida com alívio, tanto pela 
família, como por amigos 
da vítima, pois temiam que 
o servente de pedreiro per-
manecesse solto.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

O servente de pedreiro 
Matheus Miranda (ao lado) 
confessou que matou Iane 
Cristina (acima) por causa 
de um ciúme “doentio” que 
sentia da namorada

Fotos: Reprodução

Mototaxista mata o irmão a 
golpes de enxada, em Patos

em família

O mototaxista Expedi-
to da Silva Ferreira foi pre-
so por uma guarnição do 3o 
Batalhão da Polícia Militar 
menos de uma semana após 
ter assassinado o próprio 
irmão, o agricultor João da 
Silva Ferreira, usando uma 
enxada para cometer o cri-
me. Ele foi autuado em fla-
grante na Delegacia de Ho-
micídios de Patos.

O crime aconteceu no 
final da tarde de sábado 
(5) na zona rural do Dis-
trito de Santa Gertrudes, 
município de Patos, Ser-
tão do estado. A polícia to-
mou conhecimento que os 
irmãos já haviam discuti-
do por algumas vezes por 

questões diversas e não se 
entendiam. Na tarde de 
sábado os dois voltaram a 
discutir, tendo Expedito se 
armado com uma enxada 
e desferido vários golpes 
no irmão.

A família reside numa 
comunidade há cerca de um 
quilômetro de Santa Ger-
trudes. A família tem his-
tórico de violência. Há cerca 
de nove anos o pai de Expe-
dito João matou a mãe deles 
usando uma mão de pilão 
para tirar a vida da própria 
esposa.

Expedito da Silva Fer-
reira foi preso e apresenta-
do na Delegacia de Homicí-
dios de Patos.

Em bar
Ainda na cidade de Pa-

tos, um homem identifica-
do apenas por “Pierre”, foi 
morto no domingo (6) quan-
do se encontrava bebendo 
em bar conhecido por “Pei-
xada da Leninha”, no bairro 
Mutirão, setor sul da cidade.

Informações dão conta 
que a vítima estava em uma 
mesa quando uma dupla de 
moto efetuou vários dispa-
ros de arma de fogo contra 
“Pierre”, que teve morte no 
local. Ele era conhecido por 
trabalhar com calçados e ter 
um caminhão de frete. A 
identidade dos criminosos 
e a motivação estão sendo 
investigadas.

PRF recupera moto e carro 
que circulavam em rodovias

roubados

Mais dois veículos rouba-
dos que estavam circulando 
em rodovias federais da Pa-
raíba foram apreendidos du-
rante ações da Polícia Rodo-
viária Federal durante o fim 
de semana. Próximo a Uni-
dade Operacional da PRF de 
Farinha, município de Po-
cinhos, na BR-230 foi abor-
dado um veículo Fiat/Toro. 
Durante consulta foi cons-
tatado que o carro possuía 
queixa de roubo/furto no 
município de Jaboatão dos 
Guararapes. 

O condutor, um homem 
de 36 anos, e a passageira, 
uma mulher de 46 anos, in-
formaram que compraram 
o veículo financiado por um 
valor bem abaixo do valor 
atual de mercado e que não 
realizaram a transferência 
de propriedade. Ambos fo-
ram presos pelo crime de re-
ceptação e encaminhados 
junto com o veículo para a 
Delegacia de Polícia Judi-
ciária de Esperança.

A outra ocorrência foi 
registrada no domingo (6), 

na BR-104, próximo a Uni-
dade Operacional da PRF 
de Queimadas. Ao abordar 
uma motocicleta Honda CG 
150, a equipe constatou que 
a moto era clonada através 
do emprego de técnicas de 
identificação veicular, ha-
vendo, inclusive, um regis-
tro de roubo/furto datado 
de maio de 2021 em Alti-
nho/PE. 

O condutor, um homem 
de 48 anos, foi preso e res-
ponderá pelo crime de re-
ceptação.

Cantora é assaltada na orla de Cabedelo
WalKyria saNTos

A placa de uma moto 
- OTD-6980 pode levar a 
polícia a identificar o ho-
mem que assaltou a canto-
ra Walkyria Santos e mais 
duas pessoas na tarde desse 
domingo (6), em Intermares, 
na orla de Cabedelo.

A ação do assaltante foi 
flagrada por uma câmera 
de segurança. A cantora e 
mais duas pessoas, entre 
ela uma prima. As três ca-
minhavam tranquilamente, 
conversando quando foram 
surpreendidas com o ho-

mem parando ao lado delas 
que imediatamente entre-
garam os aparelhos celula-
res. A cantora ainda resistiu, 
mas foi aconselhada pela 
prima a entregar o telefone.

Nas redes sociais a canto-
ra disse que ficou com ódio 

e lembra que ele ameaçou 
atirar contra elas. “Foi hor-
rível”, comentou. Walkyria 
disse ainda que não sentiu 
medo, pois estava alegre, fa-
zendo a caminhada com a 
sobrinha quando foi abor-
dada pelo assaltante. Ela in-

formou que usou o celular 
de uma amiga para tranqui-
lizar os fãs.

Em agosto do ano passa-
do a cantora perdeu o filho 
de 16 anos, Lucas Santos, en-
contrado morto por enforca-
mento em Natal (RN).

Operação prende 145 
pessoas em toda a PB

impacTo

A 39a fase da Operação 
Impacto, realizada nesse fim 
de semana em todo o esta-
do, resultou em 145 prisões 
por vários tipos de crimes, 
na apreensão de 27 armas de 
fogo e de 31 veículos que es-
tavam com registros de rou-
bo ou furto. 1.800 policiais 
reforçaram o trabalho ini-
ciado na noite da sexta-fei-
ra (4) até a madrugada des-
sa segunda (7), com foco na 
prevenção a crimes de rou-
bo contra a vida e no comba-
te às mais diversas modali-
dades criminosas.

A operação foi coorde-
nada pelo próprio coman-
dante-geral da PM, coronel 
Euller Chaves, e teve como 
prioridade o aumento da 

presença policial em locais 
apontados pelas Coordena-
dorias de Estatística e de In-
teligência, com reforço do 
Grupamento Tático Aéreo 
(GTA) no helicóptero Acauã.

Ainda no período, a PM 
realizou 1.225 atendimentos. 
No fim de semana da Opera-
ção Impacto, os números de 
chamados de perturbação 
do sossego tiveram queda 
de mais de 30% em relação 
ao fim de semana anterior.

O resultado foi pauta de 
uma reunião, na manhã on-
tem, entre o coronel Euller 
Chaves e comandantes de 
unidades militares de todas 
regiões do estado, que defi-
niram novas ações para os 
próximos dias.

Drogas, veículos e armas foram apreendidos na operação

fuTebol

Militar é 
preso após 
disparo em 
estádio

O policial militar 
de Pernambuco, Artur 
Morais de Sousa, está 
sendo apontado como 
autor do disparo, quan-
do se encontrava na ar-
quibancada do Está-
dio Presidente Vargas, 
em Campina Grande, 
que atingiu uma pessoa 
identificada por Clei-
ton Henrique Leal Cos-
ta, 22 anos. O militar foi 
preso por policiais mi-
litares e até o final da 
manhã de ontem se en-
contrava recolhido no 
2o Batalhão da PM.

A agressão à bala 
aconteceu durante o 
jogo entre Treze e Na-
cional de Patos, no 
domingo. O capitão 
Thiago de Lelis, que 
comandava o policia-
mento no estádio, disse 
em entrevista que tor-
cedores do Nacional de 
Patos e do Treze se en-
frentaram após o time 
visitante fazer o pri-
meiro gol.

Ne s s e  mome n-
to, disse o capitão do 
2o BPM, torcedores do 
Treze derrubaram uma 
barreira e foram em di-
reção à torcida do time 
patoense, em menor 
quantidade. O policial 
pernambucano, que es-
tava de folga, e teria via-
jado com a torcida do 
Nacional, sacou a pis-
tola e efetuou o dispa-
ro para o alto, mas atin-
giu o torcedor trezeano 
que estava na parte alta 
da arquibancada. Clei-
ton Henrique disse que 
o tiro pegou de raspão 
no braço. 

Policiais que faziam 
a segurança na arqui-
bancada agiram rápi-
do, identificaram o au-
tor do disparo, que foi 
pego em flagrante e 
apresentado na Central 
de Polícia, onde prestou 
depoimento.

Foto: PMPB 
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 Ao longo 
da humani-
dade, mulhe-
res e homens 
desempenha-
vam papéis 
sociais muitos 
dist intos. E 
por vários sé-

culos, a mulher viveu em uma 
cultura patriarcal e machista, 
onde o seu papel na sociedade 
era voltado unicamente para 
a família. As mulheres eram 
governadas pelo pai, marido, 
irmão ou tio. Elas não tinham 
direito de escolas, eram veta-
das ao direito ao voto político, 
educação, a elas era reservada, 
unicamente, a responsabili-
dade do serviço doméstico e 
a educação dos filhos.

Através de muitas lutas de 
movimentos sociais, as mu-
lheres conseguiram alcançar 
muitos direitos: ao voto femi-
nino, direitos sexuais e repro-
dutivos, direito à educação, ao 
trabalho, ao divórcio, direitos 
diante das violências, mais, 
ainda há uma grande dificul-
dade para alcançar a igualda-
de entre os sexos.

As conquistas do passa-
do fortaleceram o ‘sexo frágil’, 
mais ocupar uma posição de 
destaque no contexto profis-
sional ainda é um desafio diá-
rio para as mulheres, mesmo 
em pleno século 21. A busca 
constante por ultrapassar obs-
táculos faz parte da rotina e a 
quebra de preconceitos gera 
representatividade e inspiram 
novas trajetórias. Um exemplo 
disso é percebido por Maria 
Aparecida Dias Alves, ou me-
lhor, Cyda Dyas, cantora, com-
positora e multi-instrumentis-
ta, há quase 25 anos. 

“Comecei muito cedo, to-
cando em barzinhos e sem-
pre tem aquela piadinha. Será 
que ela toca? Será que ela can-
ta? São pseudônimos que vem 
de geração em geração. Todas 
as cantoras, que é conhecida 
nacionalmente passam pelo 
mesmo tipo de situação, que 
é ser testada a sua competên-
cia,” citou a ativista cultural. 

Cyda Dyas já ganhou vá-
rios prêmios em festivais, a 
exemplo do Agro amigo, do 
Banco do Nordeste. Ela lem-
brou a dificuldade de conci-
liar o papel de mãe com a car-
reira artística.

“Aos 25 anos, fui mãe, e isso 
significou uma nova etapa na 
minha vida, pois morava em 
Brasília, com carreira consoli-
dada, mais tive que retornar 
para Patos para cuidar de mi-
nha filha e da minha mãe, que 
na época, enfrentava proble-
mas de saúde. Aqui, continuei 
tocando em barzinhos, ani-
versários e casamentos. Além 
disso, dando aula de violão”, 
lembrou a cantora. Em meio a 
tantos desafios, Cyda Dyas des-
cobriu um quadro depressivo, 
doença que enfrenta até hoje.

“Em 2017, entrei em um 
processo depressivo, até hoje 
faço tratamento. É muito difí-
cil pelas crises de pânico que 
se acentuaram com a perda do 
meu pai. Nesse mesmo tem-
po, assumi a minha orienta-
ção sexual e hoje sou casada 
com Suerda Linhares, temos 
duas filhas. Por fim, não é fá-
cil ter que ser melhor em tudo, 
como, mãe, como profissional, 
na vida pública e pessoal. É 
preciso ter coragem, vencer 
as lutas cotidianas e principal-
mente enfrentar tantas opres-

Dedicação e esforço para transpor os obstáculos impostos pela sociedade fazem parte da rotina de todas as mulheres

Lutas diárias, conquistas contínuas
Sexo forte

sões, feminicídio e desvalori-
zação da mulher,” finalizou 
Cyda Dyas.

Donas do próprio negócio
De acordo com Instituto 

Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), 139.399 mulheres 
são donas do próprio negócio, 
na Paraíba, o que coloca o Es-
tado no 16º lugar do ranking 
nacional de empreendedoras. 
Números relativos ao 3º tri-
mestre de 2020. No mesmo pe-
ríodo, outro estudo formulado 
pelo Sebrae-PB, com base nos 
dados do Portal do Empreen-
dedor, apontou que, no Esta-
do, as mulheres representam 
45% do total de microempreen-
dedores individuais (MEIs). 
A pesquisa também mostrou 
que 46% das empreendedoras 
paraibanas são chefes de do-
micílios. Ainda no período, o 
setor de Comércio concentra-
va mais donas de negócios na 
Paraíba, com 39% do total, se-
guido dos Serviços, com 37%, 
e da Indústria, com 15%.

Luana Cristina Fernandes 
Batista é uma delas. Começou 
trabalhar no ramo calçadista, 
desde os 12 anos, produzindo 
caixas de sapatos e hoje é pro-
prietária de uma fábrica de 
calçados de médio porte, em 
Patos. Durante a semana, ela 
produz sandálias tipo rasteiri-
nhas e bolsas para vender em 
Santa Cruz, em Pernambuco, 
onde tem uma loja.

“Me criei no meio de co-
las e couro. Comecei fazendo 
as caixas e sempre curiosa fui 
me aperfeiçoando na produ-
ção. Aos 16 anos, engravidei e 
o desafio foi maior; tive que tra-
balhar dobrado pra sustentar 
os filhos. Casei, meu marido 
também é do ramo calçadista, 
e juntos expedimos a produção 
e tivemos que procurar mais 
vendas fora de Patos, ou seja, a 
gente fabrica em Patos e vende 
fora. E toda semana é um de-
safio, ter que viajar em busca 
de mais vendas pra se manter 
e manter o estudo dos filhos,” 
explicou Luana Fernandes. 
Hoje, a empreendedora tem 
três filhos: Larissa Batista 
Alves (técnica em nutrição 
e cursa pedago-
gia), João Vic-
tor Fernan-
des Batista 
(cursa En-
genharia 
Mecâni-
ca, em 
J o ã o 
P e s -
soa) e 
Maria-
na Ba-
tista Dias 
(ensino mé-
dio). Luana Fer-
nandes sente que, 
apesar dos avanços 
e do lugar de ocu-
pação da mulher 
como empreende-
dora, no ramo de 
calçados, o setor 
ainda sofre re-
sistência, mes-
mo que de forma 
ainda bastante 
discreta.

Lusângela Azevedo 
lusangela013@gmail.com

Mercado
De acordo com o 
IBGE, quase 140 

mil mulheres são 
donas do próprio 

negócio na PB        

n 

Através 
de muitas 
lutas de 
movimentos 
sociais, as 
mulheres 
conseguiram 
alcançar 
diversos 
direitos

Cyda Dyas começou sua carreira cedo, em barzinhos, ouvindo “piadinhas”: Será que ela canta?

Na Paraíba, as mulheres 
passaram a ser aceitas no 
quadro da PM, desde 26 de 
janeiro de 1987. Hoje, no es-
tado, de todo efetivo da Polí-
cia Militar, 760 são mulheres. 
A tenente Valkíria Oliveira 
Félix é uma delas. Em 1981, 
se formou, em João Pessoa, 
e mudou-se para a cidade de 
Patos, onde, há 30 anos, ocu-
pa cargo administrativo no 
3º Batalhão de Policia Militar. 

“Sinto muito orgulho de 
fazer parte dessa institui-
ção e que, através dela, te-
nho uma honrosa missão de 
cuidar da segurança dos pa-
raibanos, especialmente dos 
patoenses,” disse a tenente.

Os obstáculos à igualdade 
de gênero presentes no coti-
diano policial não impedi-
ram que Valkíria percorresse 
seu caminho. “Tive momen-
tos de decepções, enfrentar 
preconceitos, discrimina-
ção, desconfianças quanto 
à função que eu, como mu-
lher, exerceria na institui-

Participação feminina na segurança

A mulher na
comunicação

O Jornalismo exige lon-
gas horas e, muitas vezes, 
grandes tarefas que po-
dem afastar uma jornalista 
de sua família e da sua ci-
dade, como foi o caso da ra-
dialista e jornalista Wânia 
Nóbrega. Aos 18 anos, a co-
municadora teve que dei-
xar a sua terra natal, San-
ta Luzia, para seguir o seu 
sonho na cidade de Caicó, 
no Rio Grande do Norte. 
“Para entrar no universo 
do rádio, eu tive que dei-
xar a minha cidade e me 
mudar para outro estado. 
Comecei a trabalhar e pas-
sei quatro anos. De Caicó 
me mudei para Patos, onde 
moro há 10 anos.”

Wânia contou que uma 
das suas maiores dificul-
dades sempre foi o precon-
ceito e o assédio sexual. 
“A mulher, na Comunica-
ção, sempre foi vista como 
muito liberal, como mu-
lher que faz tudo. Até bem 
pouco tempo, uma mu-
lher que trabalhasse no rá-
dio, um espaço totalmen-
te masculino, não era bem 
vinda. Isso foi mudan-
do, mas ainda existe mui-
to preconceito, principal-
mente salarial,” concluiu 
Wânia Nóbrega.

Espaços de poder
Geralda Freire Medei-

ros, ou simplesmente Ge-
ralda Medeiros, foi a pri-
meira mulher à frente do 
Executivo patoense e a 25ª 
na lista dos prefeitos da ci-
dade. Natural em Caculé, 
estado da Bahia, ela che-
gou ao município de Pa-
tos, em 1951, quando tinha 
apenas 10 anos de idade.

Após vinte anos, Patos 
teve a sua segunda mulher 
gestora, Francisca Gomes 
Araújo Motta. Formada em 
História e Pedagogia, ela 
governou a cidade de 2013 
a 2016.

Durante sua carreira 
política, Francisca Motta 
também foi vice-prefeita  
de Patos, além de deputa-
da estadual da Paraíba, por 
cinco mandatos. Por seus 
projetos e serviços, rece-
beu o título da “deputada 
da saúde”. “Nunca medi 
esforços em levar assistên-
cia para quem mais pre-
cisa. Eu aprendi a cuidar 
de gente, a ser política, a 
ser resolutiva em benefício 
das pessoas. A saúde pú-
blica ensina o ser humano 
a cuidar do outro ser hu-
mano”, falou.

Durante toda história 
política de Patos, o muni-
cípio contou com 17 mu-
lheres na câmara de ve-
readores.

PMs
Na Paraíba, a  

mulher passou 
a fazer parta da 
corporação em 
janeiro de 1986 

ção. Mas com muito orgulho, 
muito esforço, muita garra, 
foi possível vencer cada eta-
pa, cada situação e valorizan-
do os momentos e as falas de 
quem sempre nos elevou. En-
tão não foi uma trajetória fá-
cil, mas cheguei aos 30 anos 
de função, graças a Deus, e 
posso dizer que eu venci,” 
comorou.

A tenente Valkíria tam-
bém faz parte do Programa 

Educacional de Resistên-
cia às Drogas e a violência 
(Proerd). Me aperfeiçoei no 
Proerd por acreditar na edu-
cação como transformadora, 
enquanto capaz de transfor-
mar vidas de conduzir a um 
bom caminho,” concluiu.

A mulher construiu uma 
longa história e alcançaram 
espaços dentro da institui-
ção. No começo, como não 
havia definido um emprego 
específico para o grupo, elas 
passaram a desempenhar 
atividades no setor de rela-
ções públicas da PM. Depois, 
com a entrada de novas sol-
dados, em 1990, elas começa-
ram a ser distribuídas em ati-
vidades diversas, inclusive 
com a criação de uma com-
panhia feminina na Polícia 
Militar da Paraíba, com sede 
na capital. Hoje, as mulheres 
ocupam atividades em co-
mandos, diretorias e no po-
liciamento nas ruas, atuan-
do também nas atividades 
da educação e saúde.

Os obstáculos 
à igualdade 
no cotidiano 
policial não 
impediram  
que a tenente 
Valkíria  
percorresse 
seu caminho              

Aos 12 anos, Luana Batista fazia caixas de sapatos

A radialista Wânia Nóbrega resistiu aos assédios

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal
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O samba interpretado à base de guitarra criou um 
ritmo dançante tipicamente brasileiro que tem a 
preferência dos paraibanos atentos à cena inde-
pendente. Acrescente a isso temperos que vão da 

balada ao brega, do carimbó ao funk, e com letras que pro-
põem uma crônica social urbana. Assim podem ser defini-
das as credenciais das atrações de hoje à noite do ‘Palco Taba-
jara de Verão’ com Seu Pereira e Coletivo 401 e La Gambiaja. 
As bandas se apresentam a partir das 20h, na Usina Cultural 
Energisa, em show especial pelos 85 anos da Rádio Tabajara. 
O público poderá acompanhar esse encontro pelas frequên-
cias AM 1.110 e FM 105,5. A transmissão também será reali-
zada pela TV Assembleia e por meio do site, YouTube e Face-
book da Tabajara. A apresentação será de Val Donato.

Qualquer lista que se faça das bandas mais importantes 
do estado, Seu Pereira provavelmente encabeça essa relação. 
O conceito estético sonoro do grupo domina o gosto do pú-
blico paraibano e faz de seus shows uma experiência na qual 
a plateia vai à catarse cantando todas as letras. Alcançar esse 
patamar, contudo, não foi fácil e nem rápido. Os mesmos in-
tegrantes já haviam criado uma banda no começo dos anos 
2000 que não chegou a atingir o mesmo sucesso do qual eles 
usufruem hoje. Foi só em 2009 com o primeiro álbum homô-
nimo, depois de uma mudança de nome, trazendo novas com-
posições e reciclando antigas como ‘É pouco’, ‘Clara herança’ 
e ‘Cabidela’, que o Seu Pereira e Coletivo 401 conseguiu furar 
a bolha do underground.

“A gente acredita que por causa da internet as pessoas co-
meçaram a recomendar as nossas músicas. Nós percebemos 
que, embora a gente tivesse um monte de disco encalhado em 
casa, as pessoas estavam conhecendo as músicas. Foi uma coi-
sa natural e muito lenta”, lembra Esmeraldo, o guitarrista da 
banda, conhecido como Chico Correia. “Mas não teve uma re-
gra. Costumo dizer que a gente é muito sortudo porque nun-
ca fizemos nada além de tocar composições próprias, e fomos 
crescendo. Hoje, a gente consegue se apresentar para muita 
gente e ser chamado para tocar em festivais fora do estado”, 
complementa o músico.

O repertório será majoritariamente formado pelos hits que 
compõem o segundo álbum da banda, Eu não sou boa influên-
cia pra você, lançado em 2017, mesclado ainda com outras do 
trabalho inaugural do grupo criado há 13 anos, tendo na sua 
formação Jonathas Pereira Falcão (vocal e guitarra), Thiago 
Sombra (baixo), Victor Rama (bateria) e Chico Correa (gui-
tarra). Segundo Esmeraldo, os algoritmos das plataformas 
digitais identificam que grande parte dos ouvintes da ban-

da se concentra na faixa etária de 18 a 35 anos, e que cerca 
de 60% deles são formados por mulheres. 

Com esse público cativo que está habituado ao uso das fer-
ramentas virtuais, Seu Pereira prepara para o período pós-
carnavalesco o lançamento de dois singles – um composto por 
Samuel Rosa e Nando Reis; e um segundo inédito de autoria 
de Falcão, que deve seguir a linha da crítica social. A banda 
também vai expandir suas áreas de atuação e criará em breve 
um selo fonográfico chamado Rabissaca para dar oportuni-
dades a novos talentos locais. E no segundo semestre, o gru-
po entra em estúdio para gravar o terceiro álbum.

‘Visto Parahybano’
Várias semelhanças podem ser observadas entre as duas 

atrações de hoje. Com mais de 20 anos de formação e passan-
do por várias fases, a La Gambiaja surgiu nas salas de aula 
dos cursos de Sociologia e Antropologia da UFPB, e tam-
bém possui letras com enfoque nos temas sociais e compor-
tamentais. “Nós trafegamos nesse mesmo universo há mui-
to tempo. O La Gambiaja também tem essa característica de, 
no palco, apesar de os temas serem um pouco mais densos, 
ser bem dançante”, considera Edy Gonzaga, baixista da ban-
da, citando ainda o uso em comum do samba, do pop rock e 
do carimbó. “Tem uma linguagem de personalidade da mú-
sica paraibana nas duas bandas, pelo tempo que temos e que 
trabalhamos juntos no cenário local. A gente sempre propõe 
diversão quando estamos no palco”, compara o músico, que 
também toca no grupo Cabruêra.

A banda deve apresentar no ‘Palco Tabajara’ as músicas 
de seu segundo álbum, Visto Parahybano, que chegou a ser 
pré-lançado no final de 2019, mas que precisou ter os shows 
interrompidos devido às restrições da pandemia. “Passamos 
dois anos trabalhando apenas virtualmente com esse projeto. 
Agora, nós estamos voltando aos palcos”, anuncia o baixista, 
que estará ao lado de Léo Gomes (vocais), Genaro Camboim 
(guitarra e vocais), Nielsen Silva (bateria), Zé Reinaldo (gui-
tarra) e Peter Bühler (percussão).

Com linhas de trabalho que guardam tantas similarida-
des, La Gambiaja busca ainda se ajustar aos novos modos 
de consumo de música para que ela possa também atingir 
algo similar ao que o Seu Pereira e outros nomes locais ob-
tiveram. “Hoje em dia, o artista não é só a música e o show. 
Ele é uma rede social, um vídeo sobre o dia a dia dos seus 
integrantes. A gente ainda se adapta a essa transição ana-
lógica, que foi muito rápida”, afirma Edy Gonzaga, que per-
cebe a renovação do público e a necessidade de aderência 
na web. “As bandas que estão mais conectadas nesse cená-
rio digital, nas plataformas de streaming, têm um alcance gi-
gantesco”, contextualiza ele.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Fotos: Thercles Silva/Divulgação

Finalizando o projeto ‘Verão’ da temporada em homenagem aos 85 anos 
da Rádio Tabajara, serão transmitidas hoje, ao vivo, as apresentações 
das bandas paraibanas Seu Pereira e Coletivo 401 e La Gambiaja

‘Palco Tabajara’ para 
dançar a crônica social

ShowS

Criado há 13 anos, (da esq. para dir.) Jonathas Pereira Falcão (vocal 
e guitarra), Chico Correa (guitarra), Victor Rama (bateria) e Thiago 

Sombra (baixo) fazem parte da formação do Seu Pereira e Coletivo 401

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

Rádio Tabajara

Com mais de 20 anos de formação, La Gambiaja possui 
letras com enfoque nos temas sociais e comportamentais
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Apresentadora da Tabajara, cantora e compositora 
Val Donato volta a ciceronear as apresentações de hoje
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Não sei se algum dos leitores ou leitoras deste 
espaço já passou pela triste experiência de ter 
um voo cancelado. Comigo já aconteceu mais 

de uma vez. E os danos são, às vezes, irreversíveis. 
Geralmente se voa por dois motivos: trabalho ou 
lazer e, em qualquer situação, os passageiros 
programam suas viagens sujeitos a horários e 
itinerários. O pior aconteceu com minha prima 
Teresa: teve o voo cancelado duas vezes!

Nesses últimos dois anos, nos quais vivemos 
inseridos num sistema pandêmico, aconteceu de 
tudo um pouco. E os transtornos eram justificados 
sob o manto da famigerada Covid-19. Mas, o que 
aconteceu com Teresa foi diferente. Era para ser 
uma viagem de férias tranquila com toda a família, 
composta pelo marido e dois filhos. Após uma 
semana agradabilíssima na Argentina, saíram 
numa noite com destino a São Paulo. De lá, eles 
pegariam outro voo da mesma empresa para o 
aeroporto Guararapes, em Recife, onde fariam 
conexão para João Pessoa.

Só quando chegaram no aeroporto de 
Guarulhos souberam que o seu voo para o Recife 
havia sido cancelado pela empresa aérea. 
Reclamaram no balcão de check-in, ameaçaram 
ir ao Procon, mas o atendente da companhia 
disse que a culpa era da Decolar, site de viagens 
onde Teresa comprara as passagens. Segundo 
o atendente, a Decolar deveria ter avisado a 
passageira. Teresa e o marido, que já tinham 
pago pelo despacho de cinco malas de 23 quilos 
cada uma, tiveram que fazer um novo desembolso 
por três malas, que não foram reconhecidas pela 
transportadora. A empresa os reacomodou em um 
voo que sairia de Guarulhos às 6h50 da manhã 
seguinte com destino ao Recife.

Perto das 21h, a família se dirigiu ao balcão 
da empresa para colher informações sobre 
acomodação em um hotel, mas encontrou 
o espaço vazio. Pediram informação a um 
funcionário, que não lhes deu atenção. A 
bagagem de toda a família já havia sido 
despachada para o destino final. Por conta 
própria, Teresa e família foram para um hotel nas 
imediações do aeroporto e pagaram as despesas 
do próprio bolso. Na manhã seguinte, chegaram 
às 5h20 para o check-in e uma nova decepção: o 
voo havia sido cancelado mais uma vez. Agora, a 
companhia aérea ofereceu acomodação em outro 
hotel para a família, incluindo gastos com café da 
manhã, almoço e jantar.

Teresa e seus familiares esperaram mais 
de quatro horas no aeroporto até chegarem ao 
hotel. O voo foi remarcado para o dia seguinte 
às 6h50. Paciente, o marido de Teresa comentou: 
“Espero que dessa vez a gente consiga finalmente 
embarcar”. Por terem que passar mais um dia em 
trânsito, sem bagagem, os familiares de Teresa 
tiveram que sair às compras de roupas e produtos 
de higiene pessoal. Todos tinham compromissos no 
destino naquele dia, seja com relação ao trabalho, 
seja na escola.

Finalmente, no horário aprazado, embarcaram. 
Já sentados na aeronave, o esposo de Teresa 
indagou de uma das aeromoças sobre os motivos 
dos dois cancelamentos. Ela informou que os voos 
haviam sido cancelados devida à contaminação 
da tripulação pela Covid-19. Aí Teresa surtou: 
“Estamos passando por um período de poucas 
contaminações, diminuição de mortes e ausência de 
muitos pacientes nas UTIs. E porque as companhias 
aéreas não usam o fator prevenção para resolverem 
seus problemas?” Ninguém respondeu.

Quando se acomodaram em sua residência 
no Recife, Teresa e o esposo telefonaram para um 
advogado amigo e relataram o caso. A princípio, o 
profissional da advocacia aventou a possibilidade 
de “força maior”, quando não há participação 
do fornecedor na ocorrência dos danos. Depois, 
voltou atrás e pediu procurações aos membros da 
família. Ajuizou uma ação de reparação por danos 
materiais e morais. Sabem qual foi a condenação 
do juiz? Obrigou a empresa aérea a fornecer uma 
viagem similar à família, incluindo passagens, 
hotéis, passeios e com uma recomendação: sem 
atraso ou cancelamento de voos!

Fernando 
  Vasconcelos

Voos cancelados
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

‘Conversas Paralelas’
No último dia 21, participei 

do evento com esse nome, e o 
subtítulo, “A Literatura Paraiba-
na Contemporânea”, do Institu-
to Federal, campus João Pessoa, 
transmitido pelo canal de Letras 
EaD/IFPB no YouTube, organi-
zado pela Analice Seixas (pro-
fessora dessa instituição e cola-
boradora do Correio das Artes), 
como parte de um projeto de ex-
tensão, e com a participação dos 
professores Otoniel Machado da 
Silva e Sandra Raquew Azevêdo 
(UFPB). A discussão se deu sobre 
a crônica. O prof. Otoniel acabou 
de lançar um estudo sobre a crô-
nica no século 9, e a profª. Sandra, 
assim como eu, somos cronistas 
do Jornal A União, com publica-
ções semanais.

Muito admiro o trabalho com 
literatura em sala de aula (traba-
lho esse que me deu prazer por 
anos, como aluna e professo-
ra do curso de Letras-UFPB). O 
despertar para essa arte; a leitu-
ra dos textos; discussão; e o pri-
meiro olhar para um texto lite-
rário. Esse projeto já contou com 
alguns escritores de diversos gê-
neros, como Marília Arnaud, que 
falou do seu mais recente roman-
ce, O Pássaro Secreto.

A live contou com mais de 100 
pessoas assistindo, por mais de 
uma hora, em que tivemos tem-
po para discorrer sobre o concei-
to de crônica: “gênero menor?”; o 
cotidiano; instante captado; cro-
nistas; ausência/presença das 

mulheres; nossas experiências 
com a escrita; autobiográfica; e 
outras questões de publicação, 
representatividade etc.

Neste mês de março, mês 
que se comemora o dia 8, e o mês 
das mulheres, marco aqui a mi-
nha homenagem às mulheres 
escritoras. Não somente as ca-
nônicas e famosas, mas aque-
las que se desafiam diante da 
página em branco. Na sua últi-
ma crônica do domingo no jor-
nal O Globo, 27/2, Carta para a tela 
em branco, a cronista, romancis-
ta e poeta gaúcha Martha Me-
deiros falou desse susto que nos 
causa sempre o espaço vazio da 
tela em branco, hoje substituta 
da folha de papel: “Indo dire-
to ao ponto: você me intimida. 
Não adianta querer me lembrar 
da minha suposta experiência, 
ela não conta; é sempre como se 
fosse a primeira vez.”

Sou uma escritora tardia. 
Comecei a escrever desde sem-
pre – das gavetas, mas só me 
dei por cronista já quase aos 40 
anos. Escritor para mim, tinha 
uma áurea inatingível, e não era 
para os mortais. Hoje, vejo e as-
sisto o traquejo e a desenvoltura 
com que as meninas se lançam 
nos blogs, nos escritos, nas publi-
cações, sem medo de se aventu-
rarem pelo espaço do mergulho 
que é a escrita.

Saúdo aqui as jovens escri-
toras, nas presenças das mi-
nhas ex-alunas Débora Gil (hoje 

escritora consagrada, professo-
ra e editora); Letícia Palmeira e 
Isabor Quinderé, todas se lan-
çaram jovens e cheias de talen-
to e coragem. Assertivas, criati-
vas, talentosas e sabedoras dos 
seus textos. Também a queri-
da Luíza Gadelha, doutoranda 
e dona de um texto primoro-
so que sempre publica nas mí-
dias sociais, e que ainda transi-
ta em um sarau de amigas que, 
por entre vinhos e conversas, 
se inspiram, leem outras auto-
ras, trocam textos e leituras de 
forma lúdicas, mas não só. To-
das essas experiências, e claro e 
acima de tudo, a leitura, deslan-
cham as mulheres desde muito 
jovens, à escrita literária.

Pelo que pouco acompanho 
no Jornal A União (lugar de cro-
nista por excelência, com livros 
publicados inclusive), e hoje 
mais ainda, uma vez que é o 
único jornal impresso da cidade, 
leio Vitória Lima, Angélica Lú-
cio, Gi Ismael, Kubitschek, Gon-
zaga Rodrigues, Sitônio Pinto, 
Hildeberto Barbosa, Neide Me-
deiros, José Nunes, Damião Ra-
mos, Thomas Bruno, Nelson 
Barros, William Costa, André 
Cananéia, e tantos outros.

Parabéns Analice pelo seu 
projeto tão rico e semeador; 
obrigada mais uma vez, e, nes-
te 8 de março, que as mulheres 
continuem escrevendo, sempre 
e cada vez mais. Minhas últi-
mas leituras de mulheres? Ma-

rília Arnaud (O Pássaro Secreto); 
Maria Valéria Rezende (Qua-
renta Dias); Carla Madeira (Tudo 
é Rio, Véspera); Aline Bei (O Peso 
do Pássaro Morto, Pequena Coreo-
grafia do Adeus); Laetitia Colom-
bani (A Trança); Tatiana Salem 
Levy (Vista Chinesa); Ana Clau-
dia Quintana Arantes (Pra Vida 
Toda Valer a pena viver).

Viva as mulheres! Viva as 
mulheres artistas! Viva as mu-
lheres escritoras!

“(...)marco 
aqui a minha 
homenagem 
às mulheres 
escritoras. 
Não somente 
as canônicas e 
famosas, mas 
aquelas que se 
desafiam diante 
da página em 
branco

Cinquenta anos do ‘Clube da Esquina’
Alguns dos discos mais emblemá-

ticos da MPB foram lançados em 1972, 
portanto completam 50 anos este ano. 
Começo hoje uma pequena série para 
comentar três dos meus LPs favoritos 
desse período: Clube da Esquina, Transa e 
Expresso 222 – os dois últimos serão ex-
plorados nas próximas colunas.

Clube da Esquina é uma obra-prima, 
inovadora e atemporal. Acabo de ouvi
-lo mais uma vez, através de uma edição 
em CD remasterizada. Afora o repertório 
de 21 faixas, que mais parece um Grea-
test Hits, dado o grande número de suces-
sos que o álbum emplacou nas rádios e 
na memória afetiva do Brasil (e do mun-
do), a união de Milton Nascimento com 
os irmãos Lô e Márcio Borges, Fernan-
do Brant, Wagner Tiso e mais um tima-
ço de músicos, produziu algumas das le-
tras mais inteligentes de toda a história 
da música brasileira, cantada sobre ar-
ranjos sofisticados, combinações inusita-
das (como costurar viola caipira com gui-
tarra) e timbres inovadores, ingredientes 
que tornaram aquele disco de 1972, um 
dos mais influentes de todos os tempos.

O disco nasceu com a proposta de 
ser o quinto LP de estúdio da carreira 
de “Bituca” (apelido de infância dado 
pela mãe, pelo “bico” que fazia quando 
ficava emburrado), sucedendo o formi-
dável Milton, o álbum de 1970 que, com 
faixas como ‘Para Lennon e McCartney’ 
e ‘Clube da esquina’ (que viria a batizar 
o LP de 1972), ajudaram a sacramentar 
o nome de Milton Nascimento.

Mas Bituca queria ir mais longe dessa 
vez: além de dar mais visibilidade à tur-
ma que o acompanhava desde o primeiro 
disco – Travessia, de 1967, já trazia parce-
rias de Milton com Márcio Borges e Fer-
nando Brant –, queria que fosse um LP 
duplo, ideia que encontrou bastante re-
sistência por parte da gravadora, que ale-
gava que os custos de produção fariam 
o preço do LP subir e, consequentemen-
te, atrapalhar o desempenho nas vendas.

Corria 1971 e a pretensão era ser o 
primeiro disco duplo de um artista bra-
sileiro, mas Milton nem havia começado 
a gravar o novo álbum e Gal Costa colo-
cou nas lojas seu próprio LP duplo, o ao 
vivo Fa-Tal - (Gal A Todo Vapor) – e acredi-
to que na época, ninguém lembrou que 
em 1967, Wilson Simonal já havia lança-
do um LP com dois discos, Show em Si-
monal, também ao vivo. 

E olhe que o LP duplo não foi a única 
exigência, digamos, sui generis de Bitu-
ca: ele também queria levar uma sapa-
ria para o estúdio. “O Hermeto (Pascoal) 

não levou porcos para o estúdio da Phi-
lips? Por que eu não posso levar um coro 
de sapos?!”, teria argumentado.

Clube da Esquina foi gestado em uma 
casa na praia de Piratininga, em Niterói 
(RJ). Durante quatro meses, Bituca divi-
diu a casa com o primo Jacaré, mais Lô 
Borges e Beto Brant e, vez ou outra, re-
cebia os “sócios do clube”, como Fernan-
do Brant e a turma do Som Imaginário 
(Tavito, Robertinho Silva, Luiz Alves e 
Wagner Tiso).

Das 21 canções, só duas não eram de 
Milton e sua turma: ‘Dos cruces’, do com-
positor de boleros Carmelo Larrea, e ‘Me 
deixa em paz’, de Monsueto e Ayrton 
Amorim, que Bituca conheceu na voz 
de Alaíde Costa (e acabou por convidá-la 
para participar da regravação). Ao todo, 
Milton deu voz, solitariamente, a 10 can-
ções. As outras dez, ou as dividiu com 
Lô Borges e Beto Guedes, ou deixou Lô 
cantá-las sozinho, o que levou Bituca a 
dividir os créditos do LP com o mineiro.

É desse disco canções que se torna-
riam eternas, não só no repertório de 
Milton e Lô, mas na reinterpretação de 
dezenas de outros artistas, do grupo de 
rock Ira! ao vocalista do Skank, Samuel 
Rosa: ‘Tudo que você queria ser’, ‘Cais’, 
‘Trem azul’, ‘Cravo e canela’, ‘Um giras-
sol da cor de seu cabelo’, ‘Um gosto de 
sol’, ‘Nada será como antes’ e ‘Paisagem 
da janela’, dos famosos versos “Da janela 
lateral do quarto de dormir…”, que os ir-
mãos Borges compuseram durante uma 
viagem, inspirada na janela do quarto 
do hotel onde os dois, com Milton Nas-
cimento, se hospedaram.

Para estampar a capa, utilizaram 

uma imagem de duas crianças, Cacau e 
Tonho, na beira de uma estrada de terra 
em Nova Friburgo (RJ) - por muito tem-
po, se acreditou tratar de Lô e Milton, 
quando novos. Reza a lenda que, por 40 
anos, Cacau e Tonho não sabiam que es-
tampavam a capa de um dos discos mais 
famosos do Brasil e, em 2012, resolveram 
entrar com uma ação na Justiça por da-
nos morais e uso indevido da imagem.

Na biografia Travessia - A Vida de Mil-
ton Nascimento (Record), Maria Dolores 
anota que no Clube da Esquina “não havia 
manifesto, bandeira, ideologia, nem seus 
integrantes eram só mineiros” e repro-
duz uma entrevista que Bituca concedeu 
ao Jornal da Tarde em 4 de abril de 1972, 
sobre o disco: “Não pertenço a nenhum 
grupo (...), não quero que exista um ‘gru-
po mineiro’. Sou contra essas máfias re-
gionais. A gente está junto, trabalhando 
junto, porque tem uma porção de coisas 
para mostrar. E é só isso”.
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Obra-prima da 
MPB surgiu da 
união de Milton 
Nascimento com 
os irmãos Lô e 
Márcio Borges, 
Fernando Brant 
e Wagner Tiso, 
dentre outros

Foto: Roberto Guedes

Empresa aérea justificava cancelamentos por conta da Covid-19

Através do QR Code 
acima, ouça a faixa 

‘Paisagem da janela’
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morte espreita, em silêncio,
O vivo jogo dos homens
No tabuleiro do tempo. 

(Helena Kolody)

Nada mais dolorido do que observar os 
ucranianos partindo de sua terra para os países 
vizinhos em busca de segurança, levam apenas 
uma mala, poucos pertences, certamente alguma 
economia em dinheiro e muitos sonhos desfeitos. 
Fico pensando no que deixaram para trás – livros, 
objetos de arte, fotos da família, brinquedos dos 
filhos, recordações dos tempos felizes e pouca 
esperança. 

Hoje a vítima é a Ucrânia, ontem foi a Polônia, 
os países baixos, a França, os judeus europeus que 
foram perseguidos durante a 2ª Guerra Mundial. 
Essas cenas apresentadas na televisão nos últimos 
dias me conduzem até os descendentes ucranianos 
que vieram morar no Brasil e deram uma grande 
contribuição para as nossas letras e artes.

Um dos primeiros nomes que desponta é José 
Mindlin. Em 1914, os pais de José Mindlin, judeus 
oriundos da cidade de Odessa (Ucrânia), saíram 
de sua terra natal à procura de mais segurança. 
O pai era dentista e se instalou com a família em 
São Paulo. Era apaixonado por cultura e arte, José 
Mindlin herdou do pai o gosto pelos livros. Como 
bibliófilo, constituiu uma das maiores bibliotecas 
particulares do Brasil. Ainda em vida, doou parte 
desta biblioteca à Universidade de São Paulo.

Em todos os livros de sua biblioteca, vinha uma 
frase gravada de Montaigne: Je ne fais rien pas 
sans gayeté (“Não faço nada sem alegria”). Essa 
frase do filósofo francês era ex-libris que Mindlin 
usava para sua coleção de livros raros. Ex-libris é 
uma expressão latina que caracteriza uma pequena 
etiqueta com uma gravura artística e o nome do 
dono da biblioteca a que pertence a obra.

Mindlin formou-se em Direito, exerceu por pouco 
tempo a advocacia, foi industrial, secretário de 
Cultura do Estado de São Paulo, acadêmico da 
ABL e um mecenas das letras. Patrocinava grandes 
eventos culturais e congressos literários através 
da indústria Metal Leve, complexo industrial que 
dirigia com a família. No livro autobiográfico, Uma 
vida entre livros, conta a trajetória de sua vida e 
como adquiriu alguns livros raros de sua estimada 
coleção. Mindlin nasceu em São Paulo em 1914 e 
morreu nessa mesma cidade em 2010. Deixou um 
legado literário inestimável.

Clarice Lispector nasceu na pequena cidade de 
Tchetchélnik, na Ucrânia, em dezembro de 1920. Veio 
para o Brasil com dois meses. A cidade de Kiev, antes 
sob o poder dos alemães, foi tomada pelo Exército 
Vermelho em junho de 1920. A Ucrânia passou a ser 
dominada pelos russos, os judeus foram perseguidos 
e fugiram à procura de lugares onde pudessem 
desfrutar uma vida mais tranquila.

A respeito do seu nascimento, Clarice assim 
revela: “Nasci na Ucrânia, terra de meus pais. Nasci 
numa aldeia chamada Tchetchélnik, que não figura 
no mapa de tão insignificante. Quando minha mãe 
estava grávida de mim, meus pais já estavam se 
encaminhando para os EUA ou Brasil, ainda não 
haviam decidido: pararam em Tchetchélnik para eu 
nascer e prosseguiram viagem”.

A vida na Ucrânia durante esse período se tornara 
tão inviável para os judeus que o pai de Clarice 
chegou em casa um dia mais sombrio do que de 
costume, porém com uma resolução – partiriam para 
a América, não importava o lugar, o importante era 
sair daquele inferno em que viviam. O pai escolheu o 
Brasil, aqui já moravam alguns parentes. Chegaram 
inicialmente em Maceió, alguns anos depois se 
transferiram para o Recife.

Sobre a viagem para o Brasil, o roteiro foi longo. 
Viajaram de trem da Ucrânia para a Romênia 
e depois para Hamburgo. Era apenas uma 
recém-nascida e só sabe da história porque lhe 
contaram anos mais tarde. Considera que todos 
os passageiros do navio deveriam ter a cara dos 
imigrantes de Lasar Segall – referência à tela de 
Segall – Viajando por mar. Foi uma longa viagem. 
De Hamburgo, porto da Alemanha, a família seguiu 
para Havre (França), Porto e Lisboa, depois para o 
Recife e Maceió.

Clarice passou a infância e parte da 
adolescência em Recife, sempre evoca em seus 
depoimentos essa fase de descoberta do mundo 
com carinho e afetividade. Após a morte da mãe, 
a família se transferiu para o Rio e lá começou a 
despontar a grande escritora que se tornou um 
dia. Formou-se em Direito, mas se dedicou ao 
jornalismo e à literatura, escreveu vários romances 
e livros de literatura infantil, sagrou-se como 
escritora renomada pela crítica brasileira. Morreu 
no Rio de Janeiro, em 1977. Em Tchetchélnik 
há uma placa em sua homenagem, escrita em 
português e ucraniano.

Muitos descendentes de ucranianos moram no 
Brasil, o estado do Paraná abriga o maior número 
desses descendentes. Helana Kolody, nascida no 
Paraná, de origem ucraniana, natural da cidade 
de Cruz Machado (PR), foi a primeira mulher a 
escrever haicais no Brasil.

Ucranianos 
no Brasil

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

O nome escolhido para o show 
solo que trará a cantora Juliette Frei-
re pela primeira vez aos palcos já tem 
nome e datas: Caminho.

Apesar de ainda não ter o local e 
horário confirmados, a apresentação 
na Paraíba já tem data: será no dia 2 
de abril, em João Pessoa.

O público poderá conferir apre-
sentações dos hits como ‘Diferença 
Mara’, ‘Vixe Que Gostoso’, ‘Un Rati-
to’, todas as faixas de seu EP autoin-
titulado, grandes sucessos nacionais 
e também músicas que marcaram a 
história de Juliette e de seus fãs. A di-
reção artística fica por conta de Juzé 
Neto, que também divide a direção 
musical com Toim do Gado.

Sobre a turnê, Juliette diz: “Meu 
caminho é marcado pelo imprová-
vel e enriquecido por cada encontro. 
A música me salva, me transporta, 
me liberta e agora vai ganhar mais 
um significado: o de celebração desse 
nosso elo. Nada pode traduzir a an-
siedade por esse momento. Vocês es-
tiveram aqui a cada passo”.

Antes de subir ao palco na capital 
paraibana, o pontapé inicial da turnê 
se dará no dia 26 deste mês, no Rio de 
Janeiro (RJ), seguido de Vitória (ES) 
no dia 30 de abril, São Paulo (SP) em 
9 de abril e Recife (PE), em uma data 
a ser anunciada.

Outras datas e lugares o show Ca-
minhos serão anunciadas em breve. 
Para mais informações sobre a parai-
bana, basta acessar o site oficial da 
cantora (www.juliette.art.br).

Juliette anuncia data da 
turnê ‘Caminho’ na PB

Música

Foto: Divulgação

Apresentação solo da paraibana será 
no dia 2 de abril, em João Pessoa

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] • 

Bar dos Artistas [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

EM cartaz
ESTREIA

BATmAn (The Batman. EUA. Dir: 
Matt Reeves. Aventura. 14 anos). Dois 
anos vigiando as ruas como o Bat-
man (Robert Pattinson), causando 
medo nos corações dos criminosos, 
acabou levando Bruce Wayne às 
sombras da cidade de Gotham. Com 
apenas alguns aliados de confian-
ça — Alfred Pennyworth (Andy Ser-
kis) e o Tenente James Gordon (Jef-
frey Wright) — entre a rede corrupta 
de oficiais e figuras importantes da 
cidade, o solitário vigilante se estabe-
leceu como a personificação da vin-
gança entre os cidadãos de Gotham. 
Quando um assassino tem como alvo 
a elite de Gotham, apresentando 
uma série de maquinações sádicas, 
uma trilha de pistas enigmáticas co-
loca o Maior Detetive do Mundo em 
uma investigação sobre o submun-
do, onde ele encontra personagens 
como Selina Kyle, também conheci-
da como Mulher-Gato (Zoë Kravitz), 
Oswald Cobblepot, o Pinguim (Co-
lin Farrell) e Edward Nashton, tam-
bém conhecido como Charada (Paul 
Dano). Conforme as evidências co-
meçam a chegar mais perto de casa 
e a escala dos planos do perpetrador 
se torna clara, Batman deve forjar no-
vos relacionamentos, desmascarar 
o culpado e fazer justiça ao abuso 
de poder e à corrupção que há mui-
to tempo assola Gotham. CENTER-
PLEX MAG 2 (leg.): 15h30; CENTER-
PLEX MAG 3: 14h30 (dub.) - 18h (leg.) 
- 21h30 (leg.); CENTERPLEX MAG 4: 
17h (dub.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 14h45 - 18h15 - 
21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 
13h - 16h30 - 20h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub.): 13h30 - 17h - 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 14h - 
17h30 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(leg.): 17h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 
- MacroXE (dub.): 14h30 - 18h - 21h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
15h - 18h30 - 22h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 15h - 18h30 - 22h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
13h30 (exceto seg. e ter.) - 17h (ex-
ceto seg. e ter.) - 20h30 (exceto seg. 
e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 14h - 17h30 - 21h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h30 - 
18h - 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 18h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 15h45 - 19h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 16h30 - 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h45 
- 19h15; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 16h30 - 20h; CINE SERCLA 

PARTAGE 3 (leg.): 19h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 19h30.

COnTInUAÇÃO

CORAÇÃO dE FOgO (Fireheart. 
EUA. Dir: Laurent Zeitoun, Theodore 
Ty. Animação. Livre). Desde criança 
Geórgia só tinha um sonho: se tor-
nar bombeira, como o seu pai. Infe-
lizmente, no ano de 1932 em Nova 
York, as mulheres não podiam atuar 
nessa profissão. Quando os bom-
beiros da cidade desapareceram 
misteriosamente, ela vê sua gran-
de chance. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 13h15 - 15h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 15h15 (exce-
to seg.) - 16h30 (exceto seg.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 15h30 
- 17h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 14h; CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 14h; CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 15h30 - 17h30.

ExORCISmO SAgRAdO (The 
Exorcism Of god. EUA, México, Ve-
nezuela. Dir: Alejandro Hidalgo. Ter-
ror. 16 anos). Um padre (Will Bein-
brink) comete um terrível sacrilégio 
ao ser possuído durante um ritual de 
exorcismo. Dezoito anos depois, as 
consequências de seu pecado vol-
tam para assombrá-lo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 21h15.

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. 
Animação. Livre). Na glamourosa ci-
dade de Redshore, Buster Moon e a 
galera superam seus limites em uma 
jornada para convencer o recluso as-
tro a subir aos palcos novamente. 
CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 14h45.

Tô RyCA 2 (Brasil. Dir: Pedro An-
tônio. Comédia. 12 anos). Após ficar 
rica, Selminha (Samantha Schmütz) 
paga mais caro em tudo que quer e 
que pode pagar, sem pensar nas con-
sequências. Mas tudo que é bom dura 
pouco:a fortuna de Selminha e todo 
seu dinheiro são colocados à prova 
quando uma estranha aparece do 
nada e coloca o dedo em tudo que 
não é dela. Para piorar, a estranha 
tem o mesmo nome que Selminha e 
se diz herdeira legítima da fortuna. To-
dos os bens de Selminha são conge-
lados e sua única fonte de renda vira 
a que lhe é concedida pela justiça: 30 
reais por dia, ou seja um salário míni-
mo por mês. Agora, sabendo como é 
viver no aperto, ela terá que voltar às 
suas origens, lutar para sobreviver em 
sua nova rotina e fazer com que o bair-
ro de onde ela era patrona, Quintino, 
também não acabe passando aperto. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 16h; CINE 
SERCLA PARTAGE 3: 16h.

UnChARTEd: FORA dO mApA 
(Uncharted: drake’s Fortune. EUA. 
Dir: Ruben Fleischer. Aventura. 12 
anos). Baseado em uma das séries de 
videogame, mostra a primeira aven-
tura de caça ao tesouro do jovem Na-
than Drake (Tom Holland) com seu 
parceiro Victor “Sully” Sullivan (Mark 
Wahlberg). CENTERPLEX MAG 2: 19h 
(dub.) - 21h45 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 3: 14h15 (dub.) - 16h45 (dub.) - 
19h15 (dub.) - 21h50 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h45 (exceto 
seg.) - 21h15 (exceto seg.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h15 - 18h30 
- 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 16h15 - 18h30 - 20h45.

Foto: Divulgação

Atriz Zoë Kravitz interpreta Selina Kyle, mais conhecida como Mulher-Gato, no longa ‘Batman’

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da artista

A
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Nas plataformas digitais, álbum ‘FuloreSSendo’ tem participação de Chico César, Flávio José, Santanna e Deda Silva

Fulô Mimosa lança disco de estreia
Forró
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Banda formada exclusivamente por mulheres e 
criada em 2016 tem se dedicado a produzir e a 

valorizar um trabalho em defesa do forró autêntico

Primeiro disco do Fulô Mimosa, o Fulo-
reSSendo foi lançado recentemente e já vem 
obtendo boa repercussão por parte do pú-
blico. “Temos recebido elogios por causa dos 
ar-ranjos e as participações especiais”, disse 
Priscilla Fernandes, uma das integrantes do 
grupo formado unicamente por mulheres. 
Nas plataformas digitais, o álbum reúne 10 
faixas e tem feat de Chico César, Flávio José, 
Santanna e Deda Silva. Abril é a previsão da 
vinda do disco físico.

Produção independente, Priscilla Fer-
nandes comentou que o projeto de concreti-
zar o CD começou um pouco antes da pan-
demia. “Por causa disso, os participantes 
especiais do disco, como Chico César, gra-
varam suas respectivas partes de suas re-
sidências e as enviaram de forma remota 
para nós. Eles foram convidados através do 
Maestro Chiquito, um dos idealizadores, 
com Thay Fernandes, do Fulô Mimosa. Ele 
tem trabalhado com arranjos e já possuía os 
contatos de Chico César, Flávio José e San-
tanna e os chamou para apadrinhar o gru-
po”, disse a instrumentista.

Chico César participa na faixa ‘Fulutia-
do’, a qual compôs em parceria com Jarbas 
Mariz e que Priscilla Fernandes lembrou ter 
sido gravada por Marinês (1935-2007), artis-
ta a ser homenageada na 5ª edição do Festi-
val de Música da Paraíba. Flávio José com-
parece na faixa ‘Bem Dito Sois’, e Santanna, 
O Cantador, em ‘Atiçando a brasa’, ambas 
composições de autoria do Maestro Chiqui-
to e Marcelo Piancó. Já Deda Silva está pre-
sente em ‘A Morada do Forró’, do Maestro 
Chiquito e Newton Marinho.

FuloreSSendo ainda reúne as seguintes 
faixas: ‘Fulô Mimosa’ (Maestro Chiquito); 
‘O Canto de Tambiá’ (Livardo Alves); ‘São 

João na Barra’ (Maestro Chiquito e Beran-
ger Araújo); ‘Ela Me Ensinou a Comer Flores’ 
(Humberto de Almeida e Gil de Rosa); ‘Mu-
lher Paraibana’ (Thay Fernandes e Maestro 
Chiquito) e ‘Coco de Mané de Bia’ (Maestro 
Chiquito). “O disco tem xote, baião e coco e 
o título foi escolhido no sentido de mostrar 
quem somos, além de divulgar a nossa cul-
tura e a música nordestina”, explicou Pris-
cilla Fernandes.

Idealizado em 2016 pelo Maestro Chiqui-
to e Thay Fernandes, uma das percussionis-
tas do grupo, o Fulô Mimosa ainda é inte-
grado por Haruê Tanaka (sanfona), Luiza 
Rosas (flauta e flautim), Naomi Barroso (ca-
vaquinho), Ingrid Simplício (violão), Priscil-
la Fernandes (zabumba) e Naíma Vilôr (per-
cussão). “Nós esperamos que, através desse 
disco, muitas pessoas passem a conhecer o 
nosso trabalho e mais oportunidades apa-
reçam para o grupo, que, por enquanto, vai 
continuar a divulgar esse CD”, disse a ins-
trumentista.

Desde que surgiu, o Fulô Mimosa tem 
se dedicado a produzir e valorizar um tra-
balho em defesa do forró autêntico. “Atra-
vés da música estamos não apenas procu-
rando divulgar a nossa cultura nordestina, 
mas também promovendo o seu resgate e o 
seu fortalecimento por meio dos figurinos, 
cenário e nas próprias performances du-
rante os shows e na mídia”, destacou Pris-
cilla Fernandes.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code 
acima, acesse o 

disco nas principais 
plataformas digitais

Através do QR Code 
acima, acesse a 

página oficial da 
FCJA na internet

Disco reúne ritmos 
como o xote, o baião 
e o coco; o título 
‘FuloreSSendo’ 
foi escolhido para 
divulgar a cultura e 
a música nordestina

Lourdinha Luna, que foi 
secretária particular de 
José Américo, faz parte 
da exposição de retratos 
assinados pelo artista 
visual Tônio
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Mulheres do universo americista 
são homenageadas pela FCJA

Mostra virtual

Em homenagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher, a Fundação Casa de José 
Américo (FCJA) realiza a partir de hoje 
a exposição virtual Letra M - As Mulhe-
res e a Literatura Americista. Nela, seis 
mulheres que fizeram parte da vida 
do escritor (seja de forma pessoal, seja 
como estudiosas da sua obra) foram re-
tratadas pelo artista visual Tônio. A ga-
leria estará disponível no site oficial da 
instituição (fcja.pb.gov.br).

Anna Alice Almeida, Lourdinha 
Luna, Ângela Bezerra, Adylla Rabe-
lo, Elizabeth Marinheiro e Maria da 
Penha França participam da mos-
tra, representando todas as mulheres 
que fizeram parte do universo de José 
Américo de Almeida. A galeria come-
ça pelo espaço doméstico e pessoal do 
escritor e político, com Alice Almeida, 
sua esposa. Mulher pragmática e de 
forte senso de justiça, ela foi presiden-
te de honra da Organização das Volun-
tárias e participou das ações políticas e 
literárias do marido, como conselheira, 
administradora e ativista social.

Logo depois, vem Lourdinha Luna, 
que foi secretária particular de José 
Américo durante vários anos e se em-
penhou, depois do seu falecimento, 
para que a sua residência abrigasse 
uma instituição dedicada à cultura e 
às pesquisas (hoje, a FCJA). Em segui-
da, Ângela Bezerra, escritora e profes-
sora aposentada, autora do premiado 
Releitura de A Bagaceira: uma aprendiza-
gem do desaprender, em que fez uma re-
visão crítica do romance e corrigiu as 
distorções históricas que abafavam a 
sua verdadeira expressão.

Temos ainda Adylla Rabello, pro-
fessora, escritora e referência na obra 
de José Américo de Almeida; Elizabeth 
Marinheiro, outra grande intelectual 
paraibana que estudou a sua obra; e, 
por fim – e de volta ao ambiente do-
méstico de José Américo –, Maria da 
Penha França, que trabalhou na casa 
dele (e, portanto, conviveu com o es-
critor no seu espaço íntimo) durante 
nove anos.

Mais de 70% do quadro funcional 
da FCJA é composto por mulheres. 
Além disso, entre os 10 presidentes 
que a casa já teve, cinco foram mulhe-
res ― o que reforça o universo femini-
no da instituição.

Ilustração: Tônio
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O governador João Azevêdo 
inaugura, hoje, às 9h, a Casa de 
Acolhida Provisória da Mulher 
- Irene de Sousa Rolim, no mu-
nicípio de Sousa, que vai aten-
der mulheres e filhos em situa-
ção de violência doméstica. O 
ato marca o lançamento da pro-
gramação em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher, 
com ações on-line com a parti-
cipação de mais de 30 órgãos do 
Governo do Estado e parceiros. 
Em seguida, o chefe do Execu-
tivo entrega equipamentos da 
rede materno-infantil ao Hos-
pital Regional de Sousa e visi-
ta as obras da oficina ortopédi-
ca do Centro Especializado em 
Reabilitação.

Para implantação da Casa 
de Acolhida Provisória, o Go-
verno do Estado assinou o ter-
mo de cooperação com a Pre-
feitura de Sousa em 2021, e 
inaugura o serviço neste 8 de 
Março - Dia Internacional da 
Mulher.  A Casa de Acolhida 
Provisória é um investimento 
de R$ 350 mil e vai atender até 
20 mulheres e seus filhos (as) 
em situação de violência do-
méstica que precisam de um 
abrigo provisório durante até 
15 dias. Os critérios são mu-
lheres acima de 18 anos que 
não estejam em situação de ris-
co iminente de morte. O servi-
ço conta com assistência multi-
disciplinar (psicologia, jurídica 
e assistência social).

Na ocasião, também haverá 
assinatura de 89 contratos da li-
nha de crédito Empreender Mu-
lher, no valor de R$ 623.400,00 
para mulheres de Juru, Poço 
José de Moura, Jericó, São José 
do Sabugi e Junco do Seridó; 
lançamento da parceria com Fa-
cebook e Aliança Empreendora 
- Programa Ela faz história, com  
capacitação em programas de 
treinamento que ajudam mu-
lheres a impulsionar negócios; 
e lançamento do Sistema Inte-
grado Programa de Dignidade 
Menstrual, que permitirá que as 
prefeituras façam a distribuição 
dos absorventes em qualquer 
unidade do sistema de saúde 
local. O sistema vai funcionar 
dentro de 15 dias.

Com investimento de R$ 350 mil, instituição atenderá vítimas de violência doméstica que precisam de abrigo

PB ganha Casa da Acolhida em Sousa
dia da mulher

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) realiza, hoje, a 
Sessão Especial que tem o ob-
jetivo de comemorar o Dia In-
ternacional da Mulher. O even-
to vai contar com a presença da 
atriz paraibana Mayana Neiva.

A Sessão vai ocorrer de for-
ma híbrida e é uma propositura 
do presidente da Casa, Adriano 
Galdino, e da deputada Pollya-
nna Dutra.

Na ocasião, o Poder Legis-
lativo Paraibano vai lançar a 

campanha Paraíba Mulheres de 
Força, que tem o objetivo de ce-
lebrar a vida de paraibanas que 
inspiram, produzem e trans-
formam o Estado em uma ter-
ra melhor.

“Levar benefícios, políticas 
públicas e reconhecimento para 
as paraibanas têm sido uma 
constante da Casa de Epitácio 
Pessoa. Só com um olhar plu-
ral para todas e todos que po-
demos construir uma Paraí-
ba mais forte e mais justa para 

todos”, resumiu o presidente 
Adriano Galdino.

A sessão será transmitida na 
íntegra através da TV Assem-
bleia (canal 8.2 (TV aberta em 
João Pessoa, Campina Grande 
e Patos), pelo canal 11 na net e 
340.2, na Sky, GVT e Claro. Você 
também pode acompanhar a 
programação completa pelo ca-
nal do youtube.com/legislati-
vopb e pelo Facebook da Casa 
(https://www.facebook.com/
AssembleiaPB).

Assembleia realiza sessão com Mayana Neiva

O Dia Internacional da Mu-
lher está reservado no calendário 
para 8 de março, lembrado hoje. 
Para comemorar a data, um tor-
neio de futebol feminino será dis-
putado no CT Ivan Tomaz, no Va-
lentina. O evento, que tem o apoio 
da Prefeitura de João Pessoa, por 
meio da Secretaria de Juventu-
de, Esporte e Recreação (Sejer), 
começa às 8h30 e vai reunir cin-

co equipes da Região Metropoli-
tana de João Pessoa.

A competição tem a participa-
ção dos seguintes times: Kashi-
ma, Bebelândia, Marretinha, 
ADM e Unidos.

“Ficamos muito felizes por no 
Dia Internacional da Mulher po-
der proporcionar este torneio. O 
futebol feminino, que não é mui-
to prestigiado, e em 2022 estamos 

com uma programação para dar 
esse apoio e que realmente cres-
ça. É importante termos torneios 
assim para divulgar mais a mo-
dalidade e incentivar as jogado-
ras”, comentou o secretário de Es-
portes da capital, Kaio Márcio.

As disputas terão início às 
8h30 e haverá premiação com tro-
féus e medalhas para as equipes 
campeã e vice-campeã. O grupo 

que ficar em terceiro lugar rece-
berá medalhas.

Durante o evento, haverá entre-
ga de comendas a Valter Ataíde e 
Evilásio Ferreira de Lacerda, dois 
incentivadores do futebol femini-
no no estado. Valter Ataíde é consi-
derado o “pai do futebol feminino”, 
enquanto Evilásio Lacerda coman-
dou vários times paraibanos, como 
a Servicar e o Kashima-PB.

Prefeitura promove torneio de futebol feminino
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 Poder Legislativo 
Paraibano 
vai lançar a 
campanha Paraíba 
Mulheres de 
Força, que tem 
o objetivo de 
celebrar a vida 
de paraibanas 
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terra melhor

Serviço
Sessão Especial do Dia 

Internacional das Mulheres 
– lançamento da campanha 
Paraíba Mulheres de Força

- Realizada de forma híbrida no 
Plenário José Mariz 

e pela internet
- Hora: 14h30 

conversa com o governador

Obras vão garantir segurança hídrica na PB

O governador da Paraíba, João 
Azevêdo (PSB), ressaltou que o 
Projeto de Segurança Hídrica da 
Paraíba (PSHPB) está em execu-
ção no Estado, permitindo uma 
série de obras. Entre elas, a do Sis-
tema Adutor Transparaíba do Ca-
riri, que deve ter início nos próxi-
mos seis meses, com previsão de 
ser finalizada em dois anos. 

A fala ocorreu ontem, durante 
o programa Conversa com o Go-
vernador, veiculado a nível regio-
nal através da Rádio Tabajara, que 
também contou com a participa-
ção do secretário da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente, Deusdete Queiroga. 

O projeto é possível graças aos 
recursos garantidos pelo Governo 
do Estado, através da parceria com 
o Banco Mundial (BM), no valor 
de aproximadamente US$ 127 mi-
lhões. Outras obras que receberão 
esse investimento são: a reestru-
turação da Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) e da 
Agência Executiva de Gestão das 

Águas (Aesa), além do reordena-
mento do esgoto de João Pessoa, 
ampliando a capacidade de trata-
mento da Cagepa na capital.

Segundo João Azevêdo, esses 
recursos vão contribuir para a se-
gurança hídrica de todo o esta-
do. Além disso, ele enfatizou que 
a Cagepa tem desenvolvido ações 
com recursos próprios. “Foram fei-
tos investimentos em Cuité e Nova 
Floresta, R$ 850 mil, que permiti-
ram a retomada no abastecimento 
dessas cidades. Estamos passando 
por uma longa estiagem, estiagem 
difícil. A partir disso vamos regu-
larizar todos os sistemas, já que vá-
rias adutoras estão neste momento 
em execução na Paraíba”. 

Adutora do Cariri
De acordo com o secretário 

Deusdete Queiroga, a Adutora do 
Cariri vai garantir água para toda 
a região, composta por 18 municí-
pios. Além disso, a partir de um ra-
mal, a água também chegará em 
Taperoá, Teixeira e Matureia, se-
guindo para Junco do Seridó, As-
sunção e Tenório. “A expectativa 
é que no ano de 2024 a gente pos-

sa estar entregando e garantindo 
água para a região”, comentou. 

O secretário de recursos hídri-
cos ressaltou ainda que hoje a po-
pulação dessas áreas são atendi-
das por uma adutora já existente. 
No entanto, o sistema será refor-
çado com a nova obra. “Essa nova 
adutora vem para reforçar o siste-
ma e abastecer pelos próximos 25 
anos. Teremos de uma vez por to-
das a garantia do abastecimento de 
água para essas duas regiões, Cari-
ri e Curimataú, tão carentes disso”. 

Orçamento democrático
Ainda durante o programa 

Conversa com o Governador, João 
Azevêdo comentou sobre a impor-
tância da participação democrática 
no desenvolvimento da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias. A partir 
do Orçamento Democrático, a po-
pulação poderá opinar diretamen-
te, no entanto, agora haverão novas 
formas dessa participação ser ain-
da mais assertiva. 

A Secretaria de Planejamen-
to, Orçamento e Gestão do Estado 
da Paraíba, disponibilizará entre 
os dias 14 a 18 deste mês, através 

do endereço eletrônico: votacaoo-
de.pb.gov.br, o acesso para o cida-
dão opinar e conhecer mais sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO). Com isso, será possí-
vel estabelecer programas e metas 
prioritárias que garantam o forta-
lecimento da infraestrutura eco-
nômica e dos serviços sociais bási-
cos a nossa população, acompanha 
também este olhar de quem vive o 
dia a dia em nosso estado. 

“As pessoas vão opinar e ofere-
cer sugestões de ações para a LDO. 
Fazemos as plenárias do orçamen-
to democrartico, mas além disso 
colocamos a disposição esse site 
para a gente ter sugestões colhidas 
para os vários programas”, disse o 
governador. 

A Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), tem como objetivo dar 
os parâmetros necessários para a 
elaboração da Proposta Orçamen-
tária Anual e faz um alinhamento 
entre os objetivos, ações e progra-
mas e indicadores econômicos, es-
tabelecidos no Plano Plurianual 
(PPA) e a realidade social e econô-
mica advindas, ajustando as ações 
do Governo, ano a ano.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Imagem: Reprodução

O Projeto de 
Segurança Hídrica 
da Paraíba 
(PSHPB) está em 
execução no Estado, 
permitindo uma 
série de obras, 
entre elas, a do 
Sistema Adutor 
Transparaíba do 
Cariri, que deve ter 
início 
nos próximos seis 
meses



O presidente Jair Bolso-
naro (PL) afirmou  ontem 
que a guerra entre Rússia 
e Ucrânia trouxe uma “boa 
oportunidade” para o Bra-
sil aprovar a exploração mi-
neral em terras indígenas. 
O governo tem cobrado a 
aprovação do Projeto de Lei 
191/2020, que libera a mi-
neração em terras indíge-
nas, como forma de superar 
a dependência do país dos 
fertilizantes russos. A ofer-
ta do insumo, que já vinha 
em queda, foi reduzida ain-
da mais com a guerra e as 
sanções econômicas impos-
tas a Moscou.

“Essa questão da crise 
entre Ucrânia e Rússia… da 
crise apareceu boa oportu-
nidade para a gente. Temos 
um projeto que permite ex-
plorarmos terras indígenas 
de acordo com interesse dos 
índios. Por essa crise inter-
nacional, da guerra, o Con-
gresso sinalizou em votar 
esse projeto em regime de 
urgência. Espero que seja 
aprovado na Câmara já ago-

ra em março”, afirmou Bol-
sonaro em entrevista à Rá-
dio Folha de Roraima.

Como mostrou o Esta-
dão, o líder do governo na 
Casa, deputado Ricardo Bar-
ros (Progressistas-PR), co-
lheu assinaturas para ten-
tar aprovar a tramitação de 
urgência do texto, eliminan-
do, por exemplo, a necessi-
dade de o PL ser aprovado 
nas comissões técnicas an-
tes de ir a plenário. A repor-
tagem mostrou ainda que a 
argumentação do presiden-
te desconsidera o fato de que 
há mais de 500 jazidas fora 
de reservas em fase de licen-
ciamento para pesquisa e ex-
ploração no país.

De acordo com Bolso-
naro, as reservas indígenas 
brasileiras são ricas em po-
tássio, matéria-prima de al-
guns tipos de fertilizantes. 
Assim, com a exploração, o 
país poderia se tornar me-
nos dependente das expor-
tações russas. “Espero que 
daqui a dois, três anos pos-
samos dizer que não somos 
mais dependentes de im-
portação de potássio para o 
agronegócio”, afirmou ainda 

o presidente na entrevista.
O chefe do Executivo tam-

bém fez comentários sobre as 
áreas indígenas de Roraima. 
“Roraima é minha menina 
dos olhos. Se eu fosse rei de 
Roraima, em 10 anos tería-
mos economia semelhante à 
do Japão. É um Estado fan-
tástico. [...] Isso tudo foi per-
dido, mas dá para ser recu-
perado. É inadmissível, dois 
terços do Estado estão invia-
bilizados [com as reservas]”, 
seguiu Bolsonaro “Espero 
que Roraima possa ser um 
Estado que possa usar suas 
riquezas, em especial das 
minerais”.

O presidente nacional do 
Partido Socialista Brasilei-
ro (PSB), Carlos Siqueira, se 
reuniu na manhã de ontem, 
em São Paulo, com o ex-go-
vernador Geraldo Alckmin e 
selou a entrada do ex-tucano 
no partido.

O dirigente e Alckmin ain-
da não definiram a data de fi-
liação, mas o acordo é um pas-
so importante na aproximação 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva com os pessebis-
tas. A estratégia é lançar Alck-
min candidato a vice na chapa 
encabeçada pelo petista.

Impasse
A ida de Alckmin para o 

PSB, porém, não resolve o im-
passe sobre a candidatura do 
campo da esquerda em São 
Paulo.

Segundo aliados do ex-
governador, um cenário 
possível é que Alckmin e 
Lula se dividam nos palan-
ques aliados no estado: o 
ex-tucano pedindo votos a 
Márcio França (PSB) e Lula 
para o ex-prefeito Fernando 
Haddad (PT). Até agora, os 
dois partidos não consegui-
ram unificar seus projetos 
no principal colégio eleito-
ral do país.

O ex-governador de São 
Paulo, Márcio França, princi-
pal aliado de Geraldo  Alck-
min no PSB, e o prefeito de 
Recife, João Campos, tam-
bém estavam na reunião en-
tre o ex-tucano e o presiden-
te nacional do PSB

 O principal dirigente 
da legenda no Estado, Jonas 
Donizete, foi outro partici-
pante no encontro, revelado 
pela jornalista Andréia Sadi 
e confirmado pelo Estadão.

O Ministério da Cidada-
nia publicou ontem no Diá-
rio Oficial da União (DOU) 
uma instrução normativa 
com os procedimentos para 
identificar as gestantes ele-
gíveis ao Benefício Compo-
sição Gestante (BCG), inte-
grante do pacote do Auxílio 
Brasil.

O BCG tem por objetivo 
aumentar a proteção à mãe 
e ao bebê durante a gestação, 
promovendo maior atenção 
a uma fase essencial para o 
desenvolvimento da crian-
ça. O benefício pago é de R$ 
65 por mulher grávida na fa-
mília. O valor, pago duran-
te nove meses, é concedido 
sem ter em conta o estágio 
da gravidez ou se o pré-na-
tal foi iniciado.

Recebem o benefício as 
famílias inscritas no CadÚ-

nico ou já beneficiárias do 
Auxílio Brasil, desde que se-
jam respeitadas as demais 
regras do programa, tais 
como a família não possuir 
renda per capita mensal su-
perior à linha de pobreza 
(entre R$ 100 e R$ 200), salvo 
se estiver dentro da regra de 
emancipação.

Uma família que tenha 
mais de uma gestante iden-
tificada poderá receber mais 
de um benefício.

“Cada gestante só pode 
receber um BCG por vez. 
Uma vez concedido, a ges-
tante só poderá receber um 
novo BCG após 12 meses da 
concessão do BCG anterior, 
mesmo que haja gestações 
diferentes neste período”, 
diz a instrução.

A instrução diz ainda 
que não será possível o regis-
tro da gestação caso o aten-
dimento tenha sido realiza-
do após a data provável do 

parto, contada até 42 sema-
nas após a última menstrua-
ção da mulher.

A operacionalização para 
saber quem tem direito a re-
ceber o benefício é feita em 
conjunto pelos ministérios 
da Saúde e da Cidadania. 
Pela instrução, o Ministé-
rio da Saúde é responsável 
pelo repasse para o Ministé-
rio da Cidadania da relação 
de gestantes localizadas nos 
Serviços de Atenção à Saúde 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), e também pela rotina 
já estabelecida de acompa-
nhamento de condicionali-
dades de saúde, como a rea-
lização do pré-natal.

Os dados do acompanha-
mento de condicionalidades 
de saúde do sistema de infor-
mação do SUS também serão 
utilizados para a concessão 
do benefício. 

Nesse caso, a instrução 
diz que o acompanhamen-

to das condicionalidades 
de saúde será realizado em 
duas vigências por ano: uma 
de janeiro a junho e a ou-
tra de julho a dezembro. O 
público a ser acompanha-
do será selecionado a cada 
vigência pelo Ministério da 
Cidadania com base na fo-
lha de pagamento do Auxílio 
Brasil e no CadÚnico.

Bolsonaro cobra a aprovação no Congresso Nacional do Projeto de Lei 191/2020, que libera a mineração

Extração mineral em terra indígena
solução para fertilizantes

Eduardo Gayer 
Agência Estado

Pedro Venceslau 
Agência Estado
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Bolsonaro volta a usar a guerra 
como argumento para a explo-
ração mineral em terra indíge-

na, que dependerá da aprova-
ção do Congresso

n 

Segundo o 
presidente, 
as reservas 
indígenas 
brasileiras 
são ricas 
em potássio, 
matéria-prima 
de alguns tipos 
de fertilizantes 

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

Benefício é garantido

Gestantes vão receber o Auxílio Brasil
eleições 2022

Alckmin se filiará ao PSB 
para ser o vice de Lula

Senado debaterá ações contra desmatamento na Amazônia
Meio aMBiente

A Comissão de Meio Am-
biente (CMA) vai debater ama-
nhã (9) as medidas que preci-
sam ser tomadas para evitar o 
aumento do desmatamento e 
as queimadas na Amazônia, 
no Pantanal, no Cerrado e na 
Mata Atlântica a partir do se-
gundo semestre de 2022.

 A audiência pública, 
que será realizada em cará-
ter semipresencial, está mar-
cada para acontecer a partir 
das 8h30, na sala 13 da Ala 
Senador Alexandre Costa.  

O requerimento para o debate 
foi apresentado pelo senador 
Fabiano Contarato (PT-ES). En-
tre os convidados, estão repre-
sentantes do Instituto de Pes-
quisas da Amazônia (Ipam) e 
do Conselho Diretor do Insti-
tuto Democracia e Sustentabi-
lidade (IDS).

A pedido do senador Ja-
ques Wagner (PT-BA), deve-
rá participar também um re-
presentante do Ato pela Terra, 
movimento que acontecerá em 
Brasília na quarta-feira à tar-
de, para discutir a agenda am-
biental tanto do Poder Executi-

vo quanto do Legislativo, e que 
reúne diferentes atores da so-
ciedade civil, entre entidades 
ambientalistas, movimentos 
sociais e artistas . 

Além de conhecer as 
ações que o Ministério do 
Meio Ambiente está desen-
volvendo e as que estão pla-
nejadas, Contarato também 
pretende discutir outras pro-
postas oriundas da socieda-
de, no intuito de estruturar 
uma estratégia de redução da 
devastação e dos incêndios.  
Já Jaques Wagner considera 
fundamental o Senado dar es-

paço aos representantes do 
Ato pela Terra para se ma-
nifestarem e classifica como 
pertinente aproveitar o deba-
te requerido por Fabiano Con-
tarato para incorporar as de-
mandas da sociedade civil.  
 
       Preocupação

Contarato observa que a 
chegada da estação seca au-
menta os riscos de desmata-
mentos e queimadas, sobretu-
do na Amazônia, no Pantanal 
e no Cerrado e afirma que “o 
Governo Federal não foi ca-
paz de solucionar esse proble-

ma nos anos anteriores”. Em 
2019, segundo o senador, o des-
matamento atingiu mais de 10 
mil quilômetros quadrados, 
num aumento de 34% em re-
lação a 2018. 

“Essa taxa foi a maior taxa 
desde 2008. Isso quer dizer que 
retrocedemos 11 anos na luta 
contra a devastação. Em 2020 a 
devastação da Amazônia cres-
ceu 9,5%, passando de 11 mil 
km². No acumulado dos anos 
2019 e 2020 essa elevação che-
gou a 47%, em comparação 
com 2018. É uma escalada as-
sustadora, com enormes pre-

juízos para o meio ambiente e 
para a saúde da população”, ar-
gumenta o parlamentar. 

Antes da audiência públi-
ca, a comissão analisa e vota 
requerimentos. Dois deles pe-
dem a convocação da ministra 
da Agricultura, Tereza Cristi-
na, para que ela dê esclareci-
mentos sobre fatos publicados 
na imprensa em relação a Eva-
risto Eduardo de Miranda, em-
pregado da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), e uma possível in-
fluência dele na pauta ambien-
tal do governo.

n 

O Governo 
Federal 
publicou uma 
instrução 
normativa 
no Diário 
Oficial para 
identificar as 
beneficiárias 

Agência Senado

Foto:  Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Mais de 1,7 milhão 
de ucranianos fugindo 
da invasão da Rússia 
cruzaram até ontem-
para a Europa Central, 
disse a agência de re-
fugiados da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) ontem, enquan-
to outros milhares cru-
zavam as fronteiras.

A Polônia - que tem 
a maior comunidade 
ucraniana da Europa 
Central - recebeu mais 
de 1 milhão de refugia-
dos ucranianos desde 
o início do conflito em 
24 de fevereiro, com o 
marco ultrapassado no 
último domingo.

“O número de pes-
soas que escaparam da 
Ucrânia para a Polô-
nia ultrapassou um mi-
lhão”, tuitou o serviço 
de guarda de fronteira 
polonês na noite do úl-
timo domingo.

“Este é um milhão 
de tragédias humanas, 
um milhão de pessoas 
expulsas de suas casas 
pela guerra.”

Europa Central
Um total de 1.735.068 

civis - a maioria mulhe-
res e crianças, já que 
os homens ficaram no 
país para lutar - cruza-
ram a fronteira para a 
Europa Central, disse o 
Alto-comissariado das 
Nações Unidas para os 
Refugiados (Acnur).

A União Europeia 
(UE) pode receber até 5 
milhões de refugiados 
ucranianos se o ataque 
da Rússia à Ucrânia 
continuar, disse o prin-
cipal diplomata da UE, 
Josep Borrell. A Rússia 
chama suas ações na 
Ucrânia de “operação 
especial”.

Alimentos e fraldas
Os europeus da re-

gião central, cujas lem-
branças do domínio de 
Moscou após a Segun-
da Guerra Mundial são 
profundas, continua-
vam a mostrar apoio a 
seus vizinhos do leste.

Em Przemysl,  a 
maior cidade polonesa 
mais próxima da fron-
teira mais movimentada 
com a Ucrânia, uma ins-
tituição de caridade para 
crianças estava prepa-
rando uma arena espor-
tiva escolar transforma-
da para receber cerca de 
150 crianças ucranianas 
retiradas de orfanatos 
na região de Kiev.

“Temos comida para 
eles, haverá crianças 
muito pequenas, então 
teremos que trocar fral-
das, etc”, disse à Reuters 
Przemek Macholak, vi-
ce-chefe de resposta a 
crises da Happy Kids, 
uma organização não 
governamental polone-
sa.

O governo polonês 
planeja criar um fundo 
de 1,75 bilhão de dóla-
res para ajudar os refu-
giados da Ucrânia, disse 
ontem uma autoridade 
do governo.

Na Romênia,  na 
fronteira de Siret com a 
Ucrânia, voluntários em 
jaquetas refletoras rece-
biam mães ucranianas 
carregando mochilas, 
empurrando carrinhos 
de bebê ou segurando 
bebês enquanto saíam 
da travessia, com o ven-
to soprando e a neve 
caindo.

Os tchecos, por sua 
vez, já doaram 62,8 mi-
lhões de dólares para 
ajudar a Ucrânia, a 
maior quantia já coleta-
da para ajuda humani-
tária no país, informou 
a TV tcheca.

Maioria é de mulheres e crianças que foram para a Europa Central, segundo a agência de refugiados da ONU

Mais de 1,7 milhão deixaram a Ucrânia
fugindo da guerra 

O conselheiro presi-
dencial ucraniano My-
khailo Podolyak, que 
representa o país nas 
negociações com a Rús-
sia afirmou ontem, que 
a terceira rodada de 
tratativas entre as de-
legações teve pequenos 
avanços na melhoria da 
logística dos corredo-
res humanitários. Em 
declarações após o fim 
da sessão, disse que as 
“consultas intensivas” 
continuaram com re-
gulamentos, juntamen-
te com um cessar-fogo e 
garantias de segurança.

Segundo ele, “não 
há resultados que me-
lhorem significativa-
mente a situação até 
agora”, sobre as nego-
ciações, que ocorrem 
em Belarus. 

Nova reunião
O ministro das Rela-

ções Exteriores da Rús-
sia, Serguei Lavrov, e o 
homólogo ucraniano, 
Dmitro Kuleba, con-

cordaram em se reunir 
em um fórum no sul da 
Turquia, quinta-feira, 
no que pode ser a pri-
meira conversa entre os 
chefes das diplomacias 
dos dois países desde o 
começo da invasão rus-
sa à Ucrânia, em 24 de 
fevereiro.

Mevlut Cavusoglu, 
ministro das Relações 
Exteriores da Turquia, 
fez o anúncio ontem 
e disse que participa-
ria da reunião na cida-
de turística de Antália. 
O plano foi confirma-
do pelo Ministério das 
Relações Exteriores da 
Rússia.

A Turquia, membro 
da Otan, que comparti-
lha uma fronteira ma-
rítima com a Rússia e 
a Ucrânia no Mar Ne-
gro, estava oferecendo 
uma mediação entre os 
lados. Ancara tem boas 
relações com Moscou e 
Kiev, e ao mesmo tem-
po que chamou a ação 
militar da Rússia de 
inaceitável, opôs-se às 
sanções contra o país.

Corredores humanitários

A Ucrânia sofreu cerca de 10 
bilhões de dólares em danos à 
sua infraestrutura desde que a 
Rússia invadiu o país, disse on-
tem o ministro de Infraestrutu-
ra ucraniano, Oleksander Ku-
brakov.

Ele disse, em comentários 

televisionados, que o número 
se mantinha desde domingo, e 
acrescentou: “A maioria das es-
truturas (danificadas) será repa-
rada em um ano, e as mais difí-
ceis em dois anos”.

Kubrakov disse que 40.000 
pessoas haviam sido retiradas 
da cidade de Kharkiv, no les-
te do país, no último domingo. 
Mas a Ucrânia apelou à Rússia 

para que deixasse os civis saí-
rem de outras cidades e um fun-
cionário do Ministério do Inte-
rior, Vadym Denysenko, disse 
que 4.000 civis ainda precisa-
vam ser retirados da periferia 
da capital Kiev.

“A Rússia está fazendo tudo 
o que pode para evitar corredo-
res (humanitários)”, acrescen-
tou Denysenko.

Danos no país chegam a US$ 10 bilhões

Reino Unido, Canadá e Ho-
landa irão lançar um grupo de 
apoio “prático e inabalável” e de 
longo prazo à Ucrânia, anuncia-
ram os líderes em coletiva à im-
prensa ontem. Em discurso, o 
premiê britânico, Boris Johnson, 

disse esperar que outros países 
se juntem à formação.

Johnson também anunciou 
que outros 175 milhões de li-
bras serão enviados para ajuda 
à Ucrânia, totalizando o apoio 
de 400 milhões de libras pelo 
governo britânico. “Faremos 
o que pudermos para que Pu-
tin fracasse nesta invasão ca-
tastrófica.”

Já o primeiro-ministro cana-
dense, Justin Trudeau, anunciou 
que outros dez indivíduos rus-
sos - entre oficiais e oligarcas - 
sofrerão sanções por seu país.

Tais medidas devem colo-
car ainda mais pressão sobre 
a liderança russa, incluindo o 
presidente russo, Vladimir Pu-
tin, e seu círculo próximo, dis-
se Trudeau.

O premiê da Holanda, Mark 
Rutte, disse estar pronto para 
considerar “todas as sanções 
que possam aumentar pres-
são sobre Putin e Rússia”. No 
entanto, pontuou que é im-
portante garantir que as san-
ções ligadas ao setor de energia 
não provoquem riscos à oferta 
para países europeus, incluin-
do para a Ucrânia.

Países lançarão programa de ajuda 

programa nuclear

Irã busca ‘maneiras criativas’ para acordo

Irã está buscando “manei-
ras criativas” de restaurar seu 
acordo nuclear com potências 
mundiais depois que o minis-
tro das Relações Exteriores 
da Rússia vinculou sanções a 
Moscou por sua guerra à Ucrâ-
nia às negociações em anda-
mento, disse uma importante 
autoridade iraniana.

O tweet do secretário do 
poderoso Conselho Supremo 
de Segurança Nacional do Irã, 
Ali Shamkhani, oferece o pri-
meiro reconhecimento de alto 
nível das demandas do minis-
tro das Relações Exteriores da 
Rússia, Sergey Lavrov.

“Os participantes de Viena 
onde ocorrem as negociações 
agem e reagem com base em 
interesses e é compreensível”, 
escreveu Shamkhani. “Nossas 
interações também são moti-
vadas exclusivamente pelos 
interesses de nosso povo. As-
sim, estamos avaliando novos 

elementos que influenciam as 
negociações e, portanto, bus-
caremos maneiras criativas de 
agilizar uma solução “

Nos últimos dias, negocia-
dores de todos os lados em 
Viena sinalizaram que um 
possível acordo estava próxi-
mo, uma vez que o chefe do 
órgão de vigilância nuclear 
ds Nações Unidas entrou em 
acordo com o Irã sobre um cro-
nograma para responder às 
perguntas de longa data do ór-
gão de vigilância sobre o pro-
grama de Teerã.

Porém, no sábado, Lavrov 
disse que queria “garantias 
pelo menos no nível do secre-
tário de Estado” de que as san-
ções impostas pelos Estados 
Unidos não afetariam o rela-
cionamento de Moscou com 
Teerã. Isso colocou em questão 
os meses de negociações reali-
zadas até agora para restaurar 
o acordo nuclear de 2015, no 
qual o Irã concordou em limi-
tar drasticamente seu enrique-
cimento de urânio em troca 

Agência Brasil/ Reuters
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China
e Rússia fazem parte 

do acordo, que também 
inclui Alemanha, 

Grã-Bretanha e França. 
Os EUA ficaram de fora 
das negociações desde 

sua retirada

Agência Estado 

do levantamento das sanções 
econômicas.

Já no último domingo, o 
secretário de Estado america-
no, Antony Blinken, chamou a 
demanda de Lavrov de “irre-
levante”, uma vez que o acor-
do nuclear e as sanções a Mos-
cou sobre a guerra na Ucrânia 
eram “totalmente diferentes”. 
“Sair do acordo em 2018 foi um 
dos piores erros cometidos nos 
últimos anos. Isso permitiu 

que todo o programa nuclear 
iraniano que colocamos em 
uma caixa ficasse totalmen-
te fora desta”, disse Blinken 
à CBS. “Assim, se há algum 
modo de retomar efetivamen-
te o acordo, é nosso interesse 
fazê-lo e estamos trabalhando 
nisso enquanto falamos. Tam-
bém é do interesse da Rússia”.

De Teerã, ontem, o porta-
voz do Ministério das Relações 
Exteriores do Irã, Saeed Kha-
tibzadeh, disse que a “coope-
ração nuclear pacífica” entre 
China, Irã e Rússia não deve 
ser limitada por sanções. Chi-
na e Rússia fazem parte do 
acordo, que também inclui 
Alemanha, Grã-Bretanha e 
França. Os EUA ficaram de 
fora das negociações desde 
sua retirada. “Até agora, a Rús-
sia mostrou uma abordagem 
construtiva para chegar a um 
acordo coletivo em Viena e in-
terpretamos o que eles dizem 
neste quadro”, disse ele. “Va-
mos esperar que eles nos deem 
mais detalhes em Viena”.

Ilana Cardial 
Agência Estado

Agência Brasil/ Reuters

Maioria
das estruturas 

(danificadas) será reparada 
em um ano, e as mais 
difíceis, em dois anos

No oeste da Ucrânia, crianças e famílias chegam à fronteira para atravessar para a Polônia, que já recebeu mais de um milhão de refugiados

Foto: Viktor Moskaliuk/Unicef



16  A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 8 de março de 2022 Publicidade

8 de Março
Dia Internacional

da Mulher

M
A

RK
ET

IN
G 

EP
C

Para todas as mulheres que continuam
a lutar com determinação por seus 
direitos reconhecidos.

NÃO É SOBRE FLORES, É SOBRE DIREITOS.
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Na Paraíba, a redução da 
alíquota do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) causará perdas milio-
nárias no estado. De acordo 
com análise do setor de Es-
tudos Técnicos da Confede-
ração Nacional de Municí-
pios (CNM), em dois anos, R$ 
490,9 milhões serão perdidos 
devido à redução de 25% nas 
taxas que incidem sobre a co-
mercialização de produtos de 
linha branca. 

Publicado em 25 de feve-
reiro, o decreto federal atenua 
a carga tributária que incide 
sobre a produção industrial, 
permitindo a redução da alí-
quota da maior parte destes 
produtos. Com a redução, no 
entanto, a estimativa é de que, 
apenas este ano, a Paraíba re-
nuncie a R$ 151,6 milhões em 
IPI. Seguindo as projeções, 
os anos de 2023 e 2024 tam-
bém deixarão de arrecadar 
R$ 162,5 milhões e R$ 176,7 
milhões com este imposto, 
totalizando R$ 490,9 milhões 
de 2022 a 2024. Em todo o 
país, o total renunciado ao 
longo destes dois anos será 
de R$ 15,624 bilhões. 

Segundo a CNM, como o 
IPI  compõe a cesta de impos-
tos compartilhados com as 
cidades e é parte importante 
do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), a medida 
desequilibrará o orçamento 
paraibano. Para o presiden-
te da CNM, Paulo Ziulkoski, 
a decisão do governo faz par-
te do costume de “fazer cari-
dade com o chapéu alheio”.

O presidente da Federa-
ção das Associações dos Mu-
nicípios da Paraíba (Famup), 

O empreendedorismo 
está mais presente na vida 
das mulheres do que na vida 
dos homens. Pelo menos é 
o que apontam os números 
do Crediamigo do Banco do 
Nordeste (BNB), o maior pro-
grama de microcrédito orien-
tado da América Latina. Em 
2021, elas contrataram qua-
se três milhões de operações, 
que totalizaram R$ 8,5 bi-
lhões em empréstimos. O va-
lor corresponde a 66% do to-
tal aplicado pelo programa 
no ano passado.

Na Paraíba, foram mais 
de 197 mil operações realiza-
das de até R$ 21 mil no ano 
passado, com aproximada-
mente R$ 540 milhões inje-
tados na economia, por meio 
das mulheres atendidas.

Estimativa da CNM leva em consideração o impacto para os municípios

Redução do IPI provocará  
perdas de R$ 490 mi na PB

em dois anos

Mulheres contrataram R$ 8,5 bilhões em 
operações de microcrédito do BNB em 2021

empreendedorismo

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,03%

R$ 5,080
-2,52%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95
Outubro/2021 1,25
Setembro/2021 1,16
Agosto/2021 0,87

Euro  Comercial

-0,58%

R$ 5,510

Libra  Esterlina

-0,62%

R$ 6,660
 

Ibovespa

111.593 pts

Selic

Fixado em 2 de 
fevereiro de 2022

10,75%

Começou ontem a segunda etapa 
do mecanismo criado pelo 
Banco Central do Brasil para 

aquelas pessoas que consultaram na 
primeira etapa o Sistema de Valores 
a Receber e descobriram que tinham 
dinheiro esquecido em algum banco no 
passado.  

Nesta etapa, será conhecido o valor 
individual do recurso bem como o passo 
a passo do recebimento dos incríveis 
oito bilhões que estão “adormecidos” 
nas instituições financeiras brasileiras.

Pegando nesta mesma linha, indago 
sobre quantas vezes as pessoas 
perderam ou deixaram de ganhar 
recursos financeiros na vida no seu dia 
a dia. 

São as que pagam juros absurdos 
por liquidarem só o valor mínimo da 
fatura do cartão de crédito com valor 
dominante de compras parceladas. 

São as que usam o limite do cheque 
especial “pelo pé”. 

São as que recebem o salário e no 
outro dia não tem mais recursos para 
passar o mês e precisará dos limites 
dos dois itens acima para sobreviver ou 
recorrem a amigos e parentes.

São as que administram seus 
recursos somente pela intuição sem 
nenhum tipo de controle.

Aquelas que compram por impulso, 
sem programação. Basta olhar o 
produto numa vitrine e pronto, que já 
sentem a vontade de entrar na loja e 
comprar.

As que dividem todas as compras no 
cartão de crédito em dez vezes mesmo 
as de valores irrelevantes. 

Ou daquelas 
que possuem 
vergonha de pedir 
desconto nas 
compras mesmo 
que for a vista.

Outras 
satisfazem, 
acima do seu 
limite de poder 
aquisitivo, todas 
as vontades de 
gastos e compras 
dos seus filhos ou 
familiares.  

E ainda tem 
aquelas que não 
estudam sobre 

investimentos e fazem tudo que o 
gerente do banco pede, indo até alocar 
recursos em títulos de capitalização 
ou seguros disfarçados de ativos 
financeiros.  

É minha gente, tem ainda tanto 
exemplo para descrever que a coluna 
precisaria de uma página inteira 
do jornal, mas vou ficando por aqui. 
Contudo, só tenho uma certeza, é de 
que a maioria delas passa por isso 
decorrente principalmente do seu 
descontrole financeiro, em virtude da 
ausência plena do conhecimento para 
o exercício da educação financeira em 
suas vidas e no seu cotidiano.

“Indago 
quantas vezes 
as pessoas 
perderam ou 
deixaram de 
ganhar recursos 
financeiros

Flávio Uchôa

Dinheiro esquecido

Ponto 
  de Equilíbrio

Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

A participação feminina é 
tão representativa que o Ban-
co do Nordeste lançou, em 8 
de março de 2021, uma linha 
exclusiva para as mulheres 
com condições ainda mais fa-
voráveis ao empreendedoris-
mo. Em um ano, o Crediami-
go Delas já soma mais de R$ 1 
bilhão distribuído em 380 mil 
operações.

Segundo dados do Insti-
tuto Rede Mulher Empreen-
dedora (Irme), que realiza 
pesquisas anuais, o empreen-
dedorismo permite a inde-
pendência financeira das 
mulheres. De acordo com a 
pesquisa de 2021, cerca de 
70% das mulheres entrevis-
tadas avaliaram que são to-
tal ou parcialmente inde-
pendentes financeiramente 

graças a seus negócios. A pes-
quisa Mulheres Empreende-
doras foi realizada entre maio 
e junho de 2021 e entrevistou 
2.736 pessoas. Entre as mu-
lheres, 26% afirmaram ter ini-
ciado seu negócio atual du-
rante a pandemia.

Para a superintendente de 
Microfinança e Agricultura 
Familiar do BNB, Lúcia Bar-
bosa, o ingresso da mulher 
no empreendedorismo se re-
flete diretamente na família, 
na comunidade. “Os peque-
nos comércios na área de in-
fluência próxima a elas mo-
vem a economia local, geram 
emprego e renda, mudam 
a vida de suas famílias e de 
pessoas a seu redor, além de 
serem inspiração para iniciar 
negócios”, afirma.

66%
É o percentual a que 
corresponde o valor 

solicitado pelas 
mulheres no programa 

ao longo do ano passado, 
de acordo com o 

Banco do Nordeste

Carol Cassoli 
Especial para A União

George Coelho, concorda 
com Ziulkoski e afirma que 
os municípios paraibanos 
estão constantemente so-
brecarregados com suas de-
mandas e responsabilida-
des e, por isso, não darão 
conta de uma nova queda 
de repasses. “Essa decisão 
do Governo Federal terá um 
impacto negativo direto nas 
contas municipais, poden-
do prejudicar serviços es-
senciais prestados à popu-
lação”, analisa Coelho.

A CNM destaca que, se-
gundo decreto publicado 
pelo Ministério da Econo-

mia, no Brasil,  haverá que-
da de R$ 19,5 bilhões na ar-
recadação do IPI em 2022. 
Com isso, a perda no FPM 
será de aproximadamente 
R$ 4,8 bilhões, já que os mu-
nicípios contam com 24,75% 
deste recurso. Este valor re-
presenta quase 40% de tudo 
que é repassado pelo fundo 
para 5.568 municípios du-
rante um mês. 

Em posicionamento ofi-
cial, a CNM afirmou que 
“por se tratar de uma polí-
tica que fere gravemente o 
pacto federativo, a confede-
ração denuncia a redução 

de impostos compartilha-
dos, usualmente utilizada 
por todos os governos, mas, 
com grandes prejuízos aos 
municípios, inclusive nas 
ações de custeio e nos inves-
timentos sociais”. Em acor-
do com a confederação, a Fa-
mup também negou apoio 
à redução do IPI e ressal-
tou que reforçará a atuação 
no Congresso Nacional em 
busca de aprovação a maté-
rias que imponham ao Go-
verno Federal medidas de 
compensação dos resulta-
dos que a medida trará aos 
brasileiros.

Decreto federal atenua a carga tributária que incide sobre a produção industrial no país

Foto: Marcos Russo



O governo avalia anun-
ciar ainda nesta semana um 
novo programa de subsídio 
aos combustíveis, com vali-
dade de três a seis meses para 
compensar a alta do petróleo 
no mercado internacional e 
evitar o repasse do preço para 
a bomba. Segundo fontes que 
participam das discussões, o 
que está na mesa de negocia-
ção é reeditar o modelo adota-
do em 2018, quando o gover-
no do então presidente, Michel 
Temer, subsidiou o consumo 
de diesel e, assim, deu fim à 
greve dos caminhoneiros.

O tema ganhou urgência 
após o estouro da guerra na 
Ucrânia, que fez o preço do 
barril de petróleo tipo brent, 
negociado em Londres, bater a 
marca dos US$ 120 na semana 
passada, o maior valor desde 
2012. Os dois países - Rússia 
e Ucrânia - são grandes pro-
dutores de petróleo e gás e o 
conflito tem efeito direto nes-
se mercado.

A proposta de subsídio 
será debatida em uma reu-
nião hoje entre os ministros da 
Casa Civil, Ciro Nogueira, da 
Economia, Paulo Guedes, e de 
Minas e Energia, Bento Albu-
querque. O presidente da Pe-
trobras, general Joaquim Silva 
e Luna, também foi convidado.

Compensação
A ideia é ter um valor fixo 

de referência para a cotação 
dos combustíveis e subsidiar 
a diferença entre esse valor e 
a cotação internacional do pe-
tróleo. O pagamento seria feito 
a produtores e importadores 
de combustíveis. A diferença 
em relação à medida de 2018 
é que não será possível usar o 
dinheiro do Tesouro.

Segundo uma fonte próxi-
ma às negociações, o que é es-

tudado para bancar os subsí-
dios é utilizar os dividendos 
pagos pela Petrobras à União 
e também o dinheiro da par-
ticipação especial, que funcio-
na como os royalties, mas inci-
de apenas sobre a produção de 
grandes campos de petróleo, 
como os do pré-sal. Em 2021, 
a estatal teve lucro recorde de 
R$ 106,67 bilhões e vai pagar 
R$ 38,1 bilhões para o gover-
no em dividendos.

O problema é que esse di-
nheiro tem destino “carimba-
do”: educação e saúde. Para re-
solver esse impasse, o governo 
vai alegar que o país passa por 
um período de excepcionali-
dade, provocado pela guerra.

Pressão
Com o subsídio, o gover-

no espera evitar o desabaste-
cimento interno de combustí-
veis, uma alta ainda maior da 
inflação e também a pressão 
sobre o caixa da Petrobras, que, 
hoje, paga a conta pelo conge-
lamento dos preços da gaso-
lina e do óleo diesel em suas 
refinarias, que não são reajus-
tados desde 12 de janeiro.

Quando a guerra estourou, 
a Petrobras já registrava uma 
defasagem nas cotações dos 
combustíveis frente ao pata-
mar do mercado internacional. 
Mas a disparada do preço do 
petróleo fez a defasagem pular 
para 30%, a maior dos últimos 
dez anos, segundo a Associa-
ção Brasileira dos Importado-
res de Combustíveis (Abicom).

Com os preços da estatal 
congelados, a participação de 
concorrentes fica inviabiliza-
da, porque nenhum deles tem 
fôlego para congelar seus pre-
ços, como faz a Petrobras, o 
que praticamente inviabiliza 
a atuação dos importadores. 
Com isso, recai sobre a estatal 
a obrigação de garantir o abas-
tecimento interno de combus-
tíveis, ainda que isso consuma 
bilhões de reais do seu caixa.
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Em meio às reflexões e dis-
cussões que o Dia Internacio-
nal da Mulher promove, há o 
importante debate acerca da 
presença feminina no merca-
do de trabalho e o incentivo à 
equidade de gênero. Ainda há 
muito o que mudar, no entan-
to, a passagem da data tam-
bém é importante para dar 
visibilidade às conquistas rea-
lizadas pelas mulheres ao lon-
go da história. Atualmente, 
muitas têm alcançado cargos 
de liderança nas empresas. 

Algumas empresas tam-
bém têm criado políticas de 
diversidade e inclusão para 
ampliar o número de promo-
ção de mulheres.  

As conquistas vão além 
do aspecto profissional, con-

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno MaradonaEconomia

corte 

BB aprova 
programa 
de demissão  
voluntária

O Banco do Brasil 
informou que foi apro-
vada a abertura do Pro-
grama de Adequação 
de Quadros (PAQ) para 
um grupo restrito de 
colaboradores nas Uni-
dades Estratégicas. O 
programa tem como 
público alvo cerca de 
300 posições de asses-
soramento e permite 
o desligamento volun-
tário de funcionários, 
dentre outras medidas 
de movimentação.

Em comunicado en-
viado à Comissão de 
Valores Mobiliários 
(CVM), para aderir ao 
PAQ, os funcionários 
deverão atender aos re-
quisitos estabelecidos 
no regulamento especí-
fico. As adesões podem 
ser feitas entre 8 e 25 de 
março de 2022.

O BB estima que o 
programa não deverá 
gerar impacto material 
em seu resultado.

equidade de gênero 

Força feminina ganha espaço no mercado de trabalho

Medida quer compensar a alta do petróleo e conter preços da gasolina e do diesel por conta da guerra na Ucrânia

Governo avalia subsidiar combustível
novo programa

Beth Moreira 
Agência Estado

Por muito tempo, a cons-
trução civil foi um setor do-
minado pela presença mas-
culina. Mas nos últimos 
anos, cada vez mais mulhe-
res têm ocupado espaço no 
setor. Segundo dados mais 
recentes do Painel da Rela-
ção Anual de Informações 
Sociais (RAIS), do Ministé-
rio do Trabalho, o número 
de mulheres trabalhando na 

área de construção teve um 
aumento de 5,5%, em 2020, 
em relação ao ano anterior. 

Dara Vasconcelos, gestora 
de obras da construtora pa-
raibana Alliance, é uma das 
protagonistas dessa estatísti-
ca. Ela nunca teve uma refe-
rência familiar na área de en-
genharia, mas ainda assim, 
sempre gostou desse univer-
so e optou por cursar Enge-

nharia Civil. Logo no início 
do curso, Dara teve a certeza 
que queria ter a vivência em 
obras. E assim que foi possí-
vel correu atrás de estágios 
para ganhar experiência.  

No começo, não foi fácil 
driblar o preconceito, mas 
aos poucos foi mostrando seu 
trabalho. “No início, quando 
ainda trabalhava como jo-
vem aprendiz cheguei a ou-

vir algumas falas machistas, 
mas sempre deixei claro qual 
era minha posição dentro do 
canteiro e o respeito necessá-
rio”, explicou. 

Além de respeito, espaço 
para o crescimento profissio-
nal e desenvolvimento den-
tro da empresa, a Alliance 
também proporciona opor-
tunidades para a diversida-
de de gênero, pois sabe que 

essa é a chave para que cada 
vez mais mulheres sejam in-
seridas nesse mercado.  

Assim como Dara, ou-
tras mulheres fazem carreira 
dentro da Alliance. A cons-
trutora possui hoje mais de 
60 mulheres no seu quadro 
de funcionários, sendo que 
aproximadamente 35% delas 
trabalham diretamente nas 
obras, em diferentes áreas.

Mulheres enfrentam os desafios de atuar na construção civil

Programa do IR apresenta instabilidade e 
Receita relata que problema foi resolvido

primeiro dia

O programa do Imposto 
de Renda Pessoa Física 2022 
apresentou instabilidades no 
primeiro dia de entrega da 
declaração, ontem. Uma das 
reclamações recorrentes de 
usuários é a demora no tem-
po de download no programa 
e a impossibilidade de aces-
sar o sistema.

A Receita Federal respon-
deu às reclamações no Twit-
ter, alegando que a grande 
quantidade de acessos cau-
sou instabilidade. “Em ra-
zão do alto número de aces-
sos nos primeiros momentos 
desta manhã, o download do 
programa está apresentando 
instabilidade. Essa situação 
está sendo tratada e recomen-
da-se que aguardem e tentem 
novamente mais tarde.”

Além disso, houve usuá-
rios que apontaram um erro 

no programa, no qual havia 
uma aba para preenchimen-
to de informações em 2023. 
Porém, no programa des-
te ano, o contribuinte deve 
preencher informações so-
bre o ano-base de 2021.

Procurada, a Receita afir-
mou que ocorreu “um pe-
queno erro” sobre o campo 
para preencher informações 
referentes ao ano de 2023, 
mas já foi corrigido. 

Prazo
O prazo para entrega da 

declaração começa a partir 
desta segunda e vai até 29 de 
abril. A maior novidade é a 
ampliação do acesso à decla-
ração pré-preenchida. Agora, 
todos os contribuintes que 
possuam níveis de seguran-
ça altos na plataforma gov.br 
(níveis ouro e prata) poderão 
usar esse modelo, que per-
mite ao usuário iniciar a de-

claração já com várias infor-
mações úteis que facilitam o 
preenchimento.

A declaração pré-preen-
chida estará disponível a 
partir do dia 15 de março. 
Antes, a facilidade era limi-
tada a quem tinha certifica-
do digital. 

O cronograma dos lotes 
de restituição para este ano 
ficou estabelecido em 31 de 
maio, 30 de junho, 29 de agos-
to, 31 de agosto e 30 de se-
tembro.

Quem apurar imposto a 
pagar na declaração poderá 
dividir o valor em oito cotas, 
nenhuma inferior a R$ 50. Se 
o valor a pagar for inferior a 
R$ 100, ele deverá ser quita-
do em uma única cota.

O pagamento das cotas 
do imposto de renda pode-
rá ser feito via Pix, e o cida-
dão também poderá receber 
a restituição via Pix.

Declaração obrigatória
São obrigados a declarar 

o IR, entre outros, residen-
tes no Brasil com rendimen-
to anual tributável acima de 
R$ 28,559 mil em 2021. O au-
xílio emergencial, caso rece-
bido, é rendimento tributável 
e também deve ser levado em 
consideração neste cálculo.

Operadores em bolsa de 
valores, quem obteve ganho 
de capital na alienação de 
bens e isenção de imposto 
sobre o ganho de capital na 
venda de imóveis residen-
ciais, seguido de aquisição 
de outro imóvel residencial 
no prazo de 180 dias também 
estão obrigados a declarar.

Este ano, a Receita infor-
mou que aprimorou o pro-
grama necessário para efe-
tuar a declaração, agrupando 
alguns códigos e facilitando 
os campos para preenchi-
mento das informações.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Agência Estado

Grande número de 
acessos teria sido a 
causa dos problemas 
registrados por vários 
contribuintes ao tentar 
baixar o programa

Mônica Ciarelli e               
Fernanda Nunes 
Agência Estado

“Me sinto 
muito feliz 
e lisonjeada 
por saber 
que minha 
história serve 
de motivação 
para outras 
pessoas

Alessandra Nascimento

tribuindo para a realização 
de sonhos. É o que mostra a 
história da Alessandra Nasci-
mento Silva, que, com 51 anos, 
é um exemplo de mulher bata-
lhadora. Após lutar para supe-
rar os desafios ela é hoje ins-
piração para outras pessoas. 

Atendente do McDon-
ald’s Drive-Thru de Campina 
Grande há cinco meses, Ales-
sandra tem poliomielite, tam-
bém conhecida como parali-
sia infantil, e ficou um tempo 
sem andar quando criança, 
mas nunca desistiu dos seus 
sonhos. Formada em Biolo-
gia, seus desafios ao longo da 
vida foram muitos. Alessan-
dra perdeu um dos filhos gê-
meos, Lucas, ainda pequeno 
e enfrentou dificuldades para 

criar Matheus sozinha, sendo 
mãe solo. Passou alguns anos 
procurando emprego, mas 
teve dificuldades de se inse-
rir no mercado de trabalho.

Há cinco meses, uma 
amiga indicou a vaga para 
pessoas com deficiência no 
McDonald’s e ela fez a inscri-
ção, mesmo achando que não 
seria chamada devido a sua 
idade e também por achar que 
não se encaixaria em um am-
biente com predominância 
de jovens na primeira opor-
tunidade de emprego. Mas, 
para sua surpresa, foi chama-
da. “Está sendo incrível tra-
balhar com jovens. Me sin-
to muito acolhida por todos, 
eles me respeitam, me sinto 
muito bem cuidada e ama-

da. Não me limito a nenhu-
ma área como atendente. To-
dos têm paciência comigo, me 
treinam e, honestamente, es-
tou gostando muito de traba-
lhar aqui”, conta. 

Tendo como frase motiva-
cional “nunca desistir, sem-
pre tentar”, Alessandra conse-
guiu superar muitos desafios. 
Hoje é exemplo para muitas 
outras mulheres que traba-
lham e convivem com ela no 
dia a dia. “Me sinto muito fe-
liz e lisonjeada por saber que 
minha história serve de mo-
tivação para outras pessoas. 
É muito bom também a troca 
de conhecimentos. Estou dis-
posta a continuar aprendendo 
e aproveitar as oportunidades 
de crescimento,” conclui.



Estado possui, atualmente, 14 unidades e Governo planeja expansão do serviço para todas as 24 seccionais

35 anos da delegacia da mulher
segurança na paraíba

A criação das 
primeiras Delega-
cias da Mulher da 
Paraíba – em João 
Pessoa e Campina 
Grande - completa 
hoje 35 anos. Atual-

mente, o estado conta com 14 de-
legacias especializadas em João 
Pessoa (unidade Sul na Central 
de Polícia e Norte no Centro), 
Bayeux, Cabedelo, Santa Rita, 
Mamanguape, Campina Gran-
de, Guarabira, Picuí, Monteiro, 
Queimadas, Patos, Sousa e Caja-
zeiras. A Patrulha Maria da Pe-
nha, desenvolvida a partir da 
criação das delegacias, recebe, 
em média, 40 solicitações diárias 
de medidas protetivas, segundo 
a coordenadora estadual da Pa-
trulha, Mônica Brandão.

As duas primeiras Delegacias 
Especializadas de Atendimento 
à Mulher foram criadas na Paraí-
ba em 1987, por meio do Decreto 
11.276/87. Elas tiveram início em 
João Pessoa (atual Deam Norte) 
e em Campina Grande e, ao lon-
go desses anos de funcionamen-
to, vêm ampliando a sua atuação.

Elas recebem a orientação da 
Coordenação das Delegacias Es-
pecializadas de Atendimento à 
Mulher, criada em 2015. “Con-
tamos com 24 Delegacias Sec-
cionais de Polícia Civil (DSPCs) 
no Estado e temos delegacias es-
pecializadas em 13 Seccionais. 
Mas o nosso objetivo é instalar 
uma Delegacia da Mulher em 
cada uma das seccionais. Espe-
ramos, em breve, atingir essa 

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
n 

Patrulha Maria 
da Penha recebe, 
em média, 40 
solicitações 
diárias de 
medidas 
protetivas

n 

Se o agressor 
ainda estiver 
morando com 
a vítima, o juiz 
pode solicitar 
a retirada dele 
da casa

n 

As delegacias 
atendem as 
vítimas de 
violência 
doméstica e 
sexual Coordenadora estadual das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, delegada Renata Matias

meta através do concurso pú-
blico que o Governo do Estado 
realiza para a Polícia Civil”, in-
formou a coordenadora estadual 
das Delegacias Especializadas 
de Atendimento à Mulher, dele-
gada Renata Matias. Essas dele-
gacias registram todos os tipos 
de violência contra esse público: 
física, psicológica, sexual, moral 
e patrimonial.

Pelas estatísticas mais recen-
tes levantadas pela Polícia Ci-
vil, no primeiro semestre do ano 
passado a Coordenação Estadual 
das Delegacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher (Coor-
deam) instaurou 1.299 inquéri-
tos policiais e solicitou 1.742 me-
didas protetivas relacionadas 
aos crimes de violência pratica-
dos contra as mulheres. O nú-
mero de inquéritos foi um pouco 
menor que o registrado no mes-
mo período de 2020 (1.471), mas 
os pedidos de medidas proteti-
vas foram maiores na compara-
ção com o primeiro semestre de 
2020 (1.654).

A rede de proteção às 
mulheres vítimas de vio-
lência na Paraíba é for-
mada pela Secretaria de 
Estado da Segurança e 
Defesa Social (Sesds), 
através da Polícia Civil 
e Polícia Militar, além da 
Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversida-
de Humana, Ministério 
Público (MPPB), Tribu-
nal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) e outras institui-
ções. Esse conjunto atua 
contra a violência domés-
tica e na prevenção ao fe-
minicídio.

É na Polícia Civil da 
Paraíba onde todo o pro-
cesso se inicia, mais es-
pecificamente na Dele-
gacia Especializada de 
Atendimento à Mulher. 
“As delegacias atendem 
às vítimas de violência 
doméstica e sexual. Após 
ouvir o relato, a delega-
da explica sobre os pro-
cedimentos a serem rea-
lizados de acordo com o 
caso, como instauração 
de inquérito policial ou 
boletim de ocorrência, 
e informa sobre a pos-
sibilidade de solicitação 
de medidas protetivas 
de urgência, entre elas, o 
distanciamento do agres-
sor”, explica Renata.

Com o consentimen-
to da vítima, a delegacia 
também pode encami-
nhá-la para acompanha-
mento pela Patrulha Ma-
ria da Penha, bem como 
ao acolhimento de uma 
Casa Abrigo, nos casos 

em que a mulher sofre 
risco iminente de mor-
te e não tem onde ficar 
em segurança. Segundo 
Renata Matias, as Dele-
gacias da Mulher traba-
lham em parceria com a 
Rede de Atenção à Mu-
lher, Criança e Adoles-
cente Vítima de Violên-
cia Doméstica e Sexual 
(Reacanv), integrada por 
várias instituições, entre 
elas o TJPB, o Ministério 
Público, Defensoria Pú-
blica e Prefeituras. 

 A coordenação atua 
de forma preventiva ao 
feminicídio e, nesse caso, 
as investigações são con-
duzidas pela Delegacia 
de Crimes contra a Pes-
soa. Sobre isso, a coorde-
nadora das Delegacias 
da Mulher lembra que 
a maior parte das mu-
lheres assassinadas ge-
ralmente nunca procu-
rou ajuda e, por isso, a 
campanha da Polícia Ci-
vil é voltada ao encoraja-
mento das denúncias de 
agressão.

Funcionamento da proteção

A medida protetiva é uma 
forma de distanciamento entre 
a mulher que vivencia o relacio-
namento abusivo e o seu com-
panheiro, que a perturba pre-
sencialmente ou por ligações e 
mensagens. “A autoridade po-
licial sugere que ela solicite a 
medida protetiva, e o Judiciá-
rio determina que ele não pode 
se aproximar dela nem ter qual-
quer tipo de contato. E se ela ain-
da morar com ele, o juiz pode 
solicitar a retirada dele da casa. 
O agressor pode ser preso caso 
descumpra a medida protetiva”, 
detalhou Mônica.

As pessoas inseridas no pro-
grama têm um número telefôni-
co exclusivo 24h. Trata-se de um 
plantão formado por um oficial 
da Polícia Militar e uma técni-
ca da Secretaria de Mulheres. 
Caso ocorra uma urgência (por 
exemplo, o agressor na frente de 
casa ou tentando se aproximar), 
ela entra em contato. “Esta é 
uma proteção específica e a mu-
lher precisa permitir as rotas de 
monitoramento ou que a equi-
pe entre na casa dela, no traba-
lho, focando em sua segurança”, 
pontuou a coordenadora.

A capitã Gabriela alerta que 
o encaminhamento pela delega-
cia não é suficiente para inserir 
a vítima no programa, mas tam-
bém o atendimento pela equipe 
psicossocial para que a mulher 
entenda de fato como é que ele 
funciona. Após essa compreen-
são, o primeiro trabalho da PM 
é o reconhecimento da área: ir 
até a residência da mulher e em 
outros endereços para observar 
entradas e saídas, rotinas, e ma-
pear os locais para que seja pos-
sível se deslocar com maior ra-
pidez em alguma ocorrência. 
Outra tarefa é a identificação 
dos equipamentos públicos nas 
proximidades para facilitar du-
rante as urgências, além de uma 
análise técnica das áreas do lar 
que podem fragilizar a seguran-
ça (porta que não fecha, muro 
baixo, quintal aberto etc).

 Depois, a PM seguirá dia-
riamente uma rota de monito-
ramento nos endereços determi-
nados, montada segundo o grau 
de risco: algumas mulheres são 
observadas mais de uma vez ao 
dia, três vezes na semana, só no 
final de semana, todos os dias, 
dependendo do caso.

A permanência no programa 
vai depender do risco a que ela 
está submetida. Mônica Bran-
dão afirma que a medida pro-
tetiva normalmente dura seis 
meses, e se o agressor for pre-
so antes ou não existir mais ris-
co depois desse prazo, ocorre o 
desligamento. Porém, a mulher 
sai com a orientação de que, se 
ele voltar a importuná-la, pode 
solicitar novamente o acompa-
nhamento. Caso termine esse 
período e ela continue em peri-
go, é solicitada a renovação.

Atendimento 24h para medidas protetivas
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Programa integrado ajuda no monitoramento das ações

Sem constrangimentos: atendimento também pode ser feito on-line

Polícia 
Civil conta 
hoje com 77 
delegadas

n 

Atualmente 
220 mulheres 
estão 
inseridas no 
programa em 
João Pessoa

Capitã PMPB Gabriela Jácome tem o mapeamento de toda a capital paraibana

Mônica Brandão, responsável pela Patrulha Maria da Penha, em João Pessoa

De acordo com a delegada Re-
nata Matias, a Polícia Civil da Pa-
raíba conta atualmente com 77 
delegadas. No caso da Delegacia 
Especializada de Atendimento à 
Mulher, ela afirma que é muito gra-
tificante ser um agente modificador 
e ter a oportunidade de participar 
da transformação positiva da vida 
de muitas mulheres e, consequen-
temente, de suas famílias. “Temos 
uma imensa felicidade quando ve-
mos as vítimas conseguindo sair 
do ciclo de violência, enxergando 
o seu potencial e compreendendo 
que todas as mulheres são merece-
doras de uma vida tranquila, sem 
qualquer tipo de violência. Saber 
que fazemos parte desse processo 
é muito valioso”, avalia.

Mônica, por sua vez, é assistente 
social e faz parte da Patrulha Ma-
ria da Penha desde a sua fundação. 
Ela atende mulheres em situação 
de violência desde 2003 e comenta 
que se sente realizada ao vê-las se 
recuperando, retomando a liberda-
de e ressignificando a sua história.

Já a capitã Gabriela está há qua-
se dois anos na Patrulha e consi-
dera seu trabalho encantador, por-
que consegue verificar mudanças 
efetivas na vida das vítimas, tra-
balhando a autonomia e o prota-
gonismo dessas mulheres. “Fico 
feliz em trabalhar em uma políti-
ca pública que tem essa preocupa-
ção com o bem-estar dessa mulher, 
ajudando ela a sair do ciclo da vio-
lência”, elogia.

A comandante da PM traba-
lha no órgão há 14 anos e já parti-
cipou de coletivos feministas. Po-
rém, afirma que a experiência na 
Patrulha é uma das mais ricas, pois 
ela e toda a equipe podem defen-
der de verdade todas as mulheres 
que precisam. “Sou mulher, profis-
sional e feminista. Como militante, 
não tenho como descrever a impor-
tância desse programa para a Pa-
raíba, para as mulheres e para Ga-
briela”, opinou.

De acordo com a coordenado-
ra das Delegacias da Mulher, Re-
nata Matias, além do atendimento 
presencial, quando a vítima com-
parece à delegacia, também exis-
te a Delegacia On-line, através do 
site http://delegaciaonline.pb.gov.
br/. Nesse espaço, são registrados 
casos de violência doméstica sem 
agressão física e/ou sexual, como 
ameaça, injúria, calúnia e difama-
ção, bem como podem ser solici-
tadas medidas protetivas, com ou 
sem representação criminal.

No entanto, ela lembra que os 
casos de agressão física e sexual 

não podem ser registrados na De-
legacia On-line, pois estes deman-
dam diligências processuais com 
a presença da vítima, tais como a 
realização de exames e instauração 
imediata de inquérito policial. “Se 
a mulher estiver enfrentando algu-
ma situação de violência que neces-
site de intervenção policial naque-
le instante, ela ou qualquer pessoa 
que perceba a violência deve acio-
nar o 190 (Polícia Militar), que vai 
ao local do fato e conduz as partes 
até a delegacia”, enfatiza.

A delegada ressalta a impor-
tância de familiares, amigos e vi-

zinhos no enfrentamento à vio-
lência doméstica, pois qualquer 
pessoa que tiver conhecimento de 
que uma mulher esteja sendo víti-
ma desse tipo de conduta pode fa-
zer uma denúncia anônima, atra-
vés dos telefones 197 (Polícia Civil), 
190 (Polícia Militar), 123 (violações 
de direitos humanos) e 180 (núme-
ro nacional de denúncia contra vio-
lência doméstica).

As denúncias de violência con-
tra a mulher podem ser feitas pre-
sencialmente em qualquer uma 
das 14 delegacias da Mulher, que 
funcionam todos os dias, além do 

plantão 24 horas na Deam Sul, na 
Central de Polícia de João Pessoa. 
O plantão não é somente para fla-
grantes, mas para denúncias de 
crimes ocorridos a qualquer hora.

Nas cidades sem delegacia es-
pecializada, a vítima deve procu-
rar a Delegacia Municipal para so-
licitar a medida protetiva. A capitã 
Gabriela explica que se a patrulha 
não estiver na cidade da ocorrên-
cia, o oficial que recebeu ligação 
aciona o policiamento local, en-
quanto a equipe do programa está 
a caminho. “A viatura da Patrulha 
orienta a tropa local sobre como 

deve atender a vítima. Ao mesmo 
tempo, a técnica do programa já 
está adiantando para a delegacia o 
assunto. É uma estratégia comple-
ta para dar um atendimento mui-
to rápido e direcionado à mulher, 
sem nenhum tipo de constrangi-
mento”, esclareceu.

A mulher não precisará repe-
tir a história novamente, mas tra-
zer novos elementos caso queira, 
pois a Polícia Civil já estará ciente 
da situação. “A ideia é evitar o ciclo 
de revitimização, ou seja, não obri-
gá-la a reviver a violência”, finali-
zou a policial.

O Programa Integrado Patrulha Maria da Penha 
é uma iniciativa desenvolvida através de um termo 
de cooperação técnica entre o TJPB e o Governo do 
Estado para permitir um maior monitoramento por 
parte das autoridades policiais às mulheres que so-
licitam ou estão sob medida protetiva. Sua gestão 
é responsabilidade da Secretaria da Mulher e Di-
versidade Humana e conta com o trabalho da Sesds 
através da Polícia Militar e Polícia Civil (Coordena-
ção das Delegacias Especializadas de Mulheres).

O atendimento é voltado às mulheres em situa-
ção de violência doméstica e familiar, segundo a 
Lei Maria da Penha nº 11.340/2006. Conforme a 
coordenadora estatual da Patrulha, Mônica Bran-
dão, o programa fiscaliza o cumprimento das me-
didas protetivas daquelas que solicitaram o servi-
ço. Elas ficam sob proteção integral, em todas as 
horas do dia.

Atualmente 220 mulheres estão inseridas no 
programa em João Pessoa. Na área de Campina 
Grande, são aproximadamente 140 vítimas. “Já 
acompanhamos mais de mil mulheres e esse nú-
mero vai mudando bastante”, acrescenta Mônica.

A Patrulha foi lançada na Paraíba em agosto de 
2019 e seu trabalho começou em João Pessoa, cuja 
sede atende 26 municípios, incluindo a Região Me-
tropolitana, Litoral Sul e o Litoral Norte. Em 2021, 
o programa foi expandido para Campina Grande, 
contemplando 34 municípios circunvizinhos, além 
de Esperança e Queimadas. Nas duas sedes, a es-
trutura é composta por uma equipe técnica multi-
disciplinar formada por psicólogos, assistentes so-
ciais e advogados, além da Polícia Militar.

Hoje, a expectativa é aumentar a iniciativa para 
mais 40 municípios que fazem parte do Brejo. Para 
isso está sendo adotado o mesmo protocolo utiliza-
do antes em João Pessoa e Campina Grande: visitar 
todas as cidades para compreender as ocorrências 
de violência doméstica, dialogar com prefeitos, se-
cretários e delegados, a fim de compreender a rede 
de enfrentamento à violência e assistência.

“A sede em Guarabira vai atender os municípios 
circunvizinhos de Guarabira, de Solânea e Itabaia-
na. A Patrulha atende pessoas acima de 18 anos que 
se identificam como mulheres. Inclusive, as mulhe-
res trans também são acompanhadas”, ressaltou a 
coordenadora.

A capitã e comandante da patrulha na Polícia 
Militar em João Pessoa, Gabriela Jácome, observa 
que a atual fase é de mapeamento e diagnóstico 
dessas 40 cidades, conversando com representan-
tes de várias instituições sobre as ações. Essa parte 
está prevista acabar em março. Em seguida, ocor-
re o curso de formação para a equipe que vai tra-
balhar na patrulha em Guarabira.

      Participação da PM
A capitã Gabriela Jácome é a comandante da pa-

trulha em João Pessoa e também responsável pe-
las ações do programa em outros municípios do 
Estado, a exemplo da expansão para o Brejo parai-
bano. Ela destaca que o programa paraibano tem 
uma integração diferenciada no país, já que a Pa-
raíba tem a única patrulha que consegue avaliar 
os casos através de uma equipe multiprofissional, 
contando com o apoio dos órgãos de políticas para 
as mulheres nas Prefeituras.

Ela lembra que existem outras patrulhas no país 
executadas exclusivamente pela Policia Militar. Po-
rém, na Paraíba, a gestão do programa cabe à Se-
cretaria da Mulher. Com isso, além da equipe da 
PM, existe também uma equipe técnica. “Temos 
que proteger essa mulher, mas precisamos identi-
ficar também os outros determinantes que colabo-
raram para que essa pessoa viva uma história de 
violência. Muitas vezes é uma dependência emo-
cional, dependência econômica ou outros proble-
mas”, observa.

Fotos: Ortilo Antonio
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O que é ser uma mulher forte? É ser 
realizada profissionalmente? ser mãe e 
esposa ? se preocupar com o próximo 
e oferecer tempo e talento para ajudar 
quem precisa? ou todas essas alterna-
tivas juntas? Pois Gisélia Carvalho, de 
João Pessoa,  é um exemplo desses. Aos 
40 anos, apaixonada por esporte, mais 
precisamente o de força, a educadora físi-
ca e treinadora é também uma entusias-
ta da vida. Proporcionar oportunidades 
através do esporte é uma das atividades 
que mais a satisfazem. 

No município de Conde, Litoral Sul 
do estado, mais precisamente no Centro 
de Treinamento Strongman Pinho, onde 
o marido e atleta campeão de strong-
man, Roberto Pinho, treina diariamen-
te, Gisélia recebe crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social. O 
projeto social criado em 2013 trabalha 
atualmente com cerca de 20 alunos, são 
meninos e meninas, homens e mulhe-
res, na verdade não há limite de idade, 
para praticar o esporte de força é preci-
so apenas querer. “Diferente do que al-
gumas pessoas pensam, apesar de lidar 
com peso, com força, essas práticas são 
muito seguras se desenvolvidas com um 
profissional. O futebol machuca mais”, 
explica Gisélia que é ex-atleta de power-
lifting (levantamento de peso) com vá-
rios títulos estaduais. 

No espaço, globos de concreto, pneus, 
gaiolas para suspensão, tonéis de ferro 
entre outros equipamentos, estão por to-
dos lados. O uso de cada um é feito de 
forma gradativa, com a orientação da 
treinadora que, na verdade, é muito mais 
que isso. Gisélia tem dos alunos um ca-
rinho e uma admiração que chamam a 
atenção, lá no CT ela é tia Gi. “Se diver-
tem muito, bastante. A gente brinca por-
que eu faço as atividades lúdicas com o 
objetivo de promover a interação entre 
eles e o esporte de forma prazerosa”. 

É, mas não se trata apenas de treinar 
o físico. Como um bom projeto social, o 
de Gisélia foca também na formação de 
cidadãos e cidadãs melhores, mais cons-
cientes, responsáveis e felizes. “Passa-
mos valores como respeito, ética, inclu-
são social. 

Os três filhos da dona de casa, Damia-
na Galdino, estão amando as aulas de tia 
Gi. Hugo, de 13 anos,  José Henrique de 
11 e a até o pequeno Ryan de cinco con-
tam os dias para estarem no CT. A mãe 
disse que em casa é uma ansiedade só. 
“Gostam muito, ficam doidinhos pra que 
chegue a sexta-feira, que é o dia que eles 
treinam”. Além de empolgados com o 
esporte, os irmãos estão dispostos e ale-
gres, segundo Damiana. Mas não é só 

isso, mesmo treinando há pouco mais de 
um mês a dona de casa já percebeu uma 
mudança importante no comportamento 
dos filhos. “Eles estão mais unidos, con-
versando mais. Eles chegam do treino e 
ainda ficam falando sobre o que apren-
deram”. Para quem nunca tinha prati-
cado nenhum tipo de esporte, a opor-
tunidade oferecida pelo CT Strongman 
Pinho caiu como uma luva. “É um traba-
lho social muito importante, até porque 
quando não tinha o esporte e eles eram 
só dando trabalho dentro de casa”, lem-
bra a mãe em meio a risos.

Outra mãe beneficiada com o pro-
jeto é Jane Carvalho. O filho Rafael, de 
16 anos, incluído no espectro do autis-
mo, recebe no CT Pinho todo o carinho 
e atenção que necessita. O treino, pen-
sado só para ele, tem como foco o refor-
ço da autoconfiança, da independência e 
também da determinação. “Profissionais 
que são de extrema importância pra nos-
sa cidade que é carente de esporte e de 
bons profissionais”, destaca Jane. Rafael 
está totalmente integrado no projeto e a 
mãe, claro, é só alegria. “O espaço é ma-
ravilhoso pra ele. Estou muito satisfeita 
apesar de não conhecer muito a moda-
lidade, sei que são profossinais que va-
lem a pena estar com eles”. 

Crianças, adolescentes e adultos 
Eliseu Pinho tem 66 anos e também 

é beneficiado pelo projeto. Os treinos de 
segunda à sexta são encarados com se-
riedade, um compromisso que o aposen-
tado não perde por nada. “A gente tem 
que fazer as coisas que gosta, que faz a 
gente se sentir bem”. E não pense que 
o esporte de força é encarado com difi-
culdade pelo aluno, muito pelo contrá-
rio. Seu Eliseu é disposto, animado e ga-
rantiu que  no passado foi atleta e só não 
seguiu na carreira porque precisou tra-
balhar. “Levantava 200kg”. Sobre o tra-
balho social desenvolvido por Gisélia, o 
aluno é só elogios. Reconhecimento que 
é combustível para quem toca um pro-
jeto sem nenhum tipo de apoio, por isso 
seu Eliseu não poupa nas palavras. “É 
um trabalho importante demais e Gisélia 
é uma professora inteligente, calma, que 
oriente bem direitinho”, finaliza.

    Os depoimentos só reforçam o que 
é vivido por Gisélia Carvalho. Uma mu-
lher literalmente forte, decidida e que 
sempre trabalhou com o social, mesmo 
antes do projeto que desenvolve atual-
mente. Sem nenhum apoio da iniciativa 
pública ou privada ela segue sem desa-
nimar. Exemplo de determinação em um 
mês especial, que representa também 
persistência, dedicação e amor. “Quan-
do penso no projeto só me vem à cabeça 
a palavra vida, vidas. Restaurar e salvar 
vidas através do esporte”. 

Educadora proporciona 
atividades físicas para 
crianças e adolescentes  
em situação de 
vulnerabilidade na
cidade de Conde

Inclusão social 
pela “força” do 
esporte

Gisélia Carvalho

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

No espaço, globos de concreto, pneus, gaiolas 
para suspensão, tonéis de ferro entre outros 
equipamentos, estão por todos os lados

n
Gisélia Carvalho 
criou o projeto 
social em 2013 e 
trabalha atualmente 
com cerca de 
20 alunos; são 
meninos e meninas, 
homens e mulheres, 
sem limite de 
idade; para praticar 
o esporte de força, 
é preciso apenas 
querer
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O Basquete Unifacisa vive 
a melhor fase desde que en-
trou para as disputas do NBB. 
O time, que venceu o Pato 
Basquete por 87 x 78, avança 
rumo ao G4, grupo que reú-
ne as quatro melhores equi-
pes do Novo Basquete Brasil. 
O próximo jogo acontece dia 
12 de março, às 18h, quando 
a equipe paraibana enfrenta 
o Paulistano no ginásio Antô-
nio Prado Júnior, na capital 
paulista. Dois dias depois, 
na segunda-feira, 14, a dis-
puta será contra o Corin-
thians. Apesar de reconhe-
cer a importância das equipes 
adversárias, o Basquete Unifa-
cisa vai a São Paulo para con-
quistar mais duas vitórias. 

Foi a sexta consecutiva e 
a décima vitória conquistada 
nos últimos 11 jogos da com-
petição. Ao todo o Basquete 
Unifacisa soma 24 partidas 
com 16 vitórias e 8 derrotas. 
A fase boa tem feito time e 
torcida acreditarem cada vez 
mais em uma vaga no G4. “A 
expectativa é boa para esse 
novo confronto. Iniciamos os 
treinos, ontem pela manhã, e 
seguimos treinando até ama-
nhã“, detalha Eduardo Scha-
fer, gerente do time que já via-
ja na quinta-feira, 10, rumo a 
São Paulo. “Jogaremos tam-
bém na segunda-feira, 14, con-
tra o Corinthians. A expecta-
tiva é boa já que estamos em 
uma crescente. Jamais tive-
mos uma sequência de resul-
tados assim no NBB”. 

Apesar da boa fase, o ge-
rente da equipe paraibana 
sabe que tem duas grandes 
disputas pela frente. “Nós va-
mos encontrar muitas dificul-
dades nesses jogos de São Pau-

Time paraibano tem excelente campanha, segue na briga por vaga no G4  e jogará contra Paulistano e Corinthians

Unifacisa fará jogos em São Paulo
novo basquete brasil

Laura Luna  
lauraluna@epc.pb.gov.br Ivo 

   Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Os próximos jogos da Copa do Nordeste 
para os times paraibanos só acontecerão no dia 
19 deste mês. Agora, Botafogo, Campinense e 
Sousa trocam o chip e se voltam para os jogos do 
Campeonato Paraibano. Logo amanhã, teremos 
dois jogos, Sport x CSP e Auto Esporte x Botafogo. 
Na quinta-feira, teremos Nacional x Treze.

Confesso que os empates registrados nos dois 
jogos pelo paraibano, no final de semana, não 
me surpreenderam e são atribuídos as excelentes 
campanhas de Nacional de Patos e de São Paulo, 
que não por acaso, estão liderando os seus grupos. 
Em Cajazeiras, por pouco, o São Paulo não venceu 
o Atlético, mas a partida terminou mesmo com um 
empate em 1 a 1. Foi o primeiro ponto da equipe de 
Cajazeiras, em quatro jogos. Já o tricolor, de Cruz do 
Espírito Santo, chegou a oito pontos em quatro jogos. 

Já em Campina Grande, o Nacional mostrou 
que vem embalado e quase fez mais uma vítima. O 
Canário do Sertão encarou o Galo e não só resistiu 
ao adversário na casa dele, como também quase 
o venceu. No final, um empate em 2 a 2 e o sétimo 
ponto do time sertanejo em quatro jogos, sendo 
que um deles, levou WO, porque não tinha sequer 
jogadores registrados no BID da CBF. O Treze se 
segurou na terceira colocação, com três jogos 
disputados, todos eles em casa.

O mais interessante é que São Paulo e Nacional 
eram apontados como clubes que iam lutar para 
fugir do rebaixamento. O Canário do Sertão foi 
a maior surpresa do campeonato. No início da 
competição, não tinha nem elenco para participar 
da competição e os jogadores foram despejados 
de um hotel. A comissão técnica deixou o clube. 
Porém,duas semanas depois, o clube já estava 
pronto para a estreia, com muitas novidades no 
elenco e comandado pelo ex-atleta do clube, Lamar. 
A partir daí, foram duas vitórias de goleada e agora 
um empate com o Treze em Campina Grande. Já o 
Tricolor de Cruz do Espírito Santo vem mostrando, 
através de uma gestão empresarial, que está 
crescendo a cada dia e vai galgando degrau a 
degrau a cada ano. Hoje, tem um calendário cheio e 
uma equipe competitiva, capaz de encarar qualquer 
um dos grandes do nosso futebol.

Para a rodada do meio de semana, espero 
mais uma goleada do CSP sobre o Sport e o 
rebaixamento da equipe de Lagoa Seca. O 
Botafogo é favorito contra o Auto Esporte e 
Nacional e Treze prometem outro jogo duro, só que 
o Verdão tem a vantagem de jogar em casa.

Copa do Nordeste
O clássico emoção fez juz ao nome e brindou 

o público com um bom jogo de dois tempos 
completamente distintos. No primeiro tempo, 
só deu Botafogo, que fez 1 a 0, e perdeu várias 
chances de ampliar o marcador, inclusive uma com 
Adilson Bahia, cara a cara, com o goleiro Camilo. 
No segundo tempo, foi um outro jogo. Com três 
substituições, o técnico do Campinense fez o time 
ir para cima e chegar ao empate pressionando 
o Botafogo, que ficou irreconhecível. No final, o 
empate acabou sendo muito justo, mas horrível 
para as duas equipes. Agora, o Botafogo depende 
de uma vitória contra o Sampaio Corrêa, no 
Maranhão, e a Raposa terá de vencer o líder 
Ceará. Os jogos de Bahia e Náutico serão contra os 
fracos Sergipe e Globo, convenhamos.

Já o Sousa foi gigante contra o Globo, 5 a 1 no 
Marizão, e passou a sonhar com a classificação, 
mas também não será nada fácil. Vai encarar o 
Atlético de Alagoinhas, que ainda está na briga 
pela classificação, e o detalhe é que o jogo do 
Dinossauro será na casa do adversário.Quero 
que o futebol, na próxima rodada da Copa do 
Nordeste, fique bem longe da lógica e eu erre o 
meu palpite, mas tudo indica que a Paraíba, com a 
participação de três clubes, não vai fazer parte da 
segunda fase.

A volta do Paraibano

lo, já que são equipes muito 
qualificadas e vão tá jogando 
dentro dos seus domínios, em 
casa. Mas a nossa meta é bus-
car mais essas duas vitórias e 
seguir brigando pelo G4, esse 
é o nosso planejamento”. As 
partidas terão transmissão 
ao vivo pela TV Itararé e You-
Tube do Basquete Unifacisa.

O próximo adversário do 
Basquete Unifacisa, o Paulis-
tano, ocupa o sétimo lugar 
na tabela com 22 partidas 

sendo 10 vitórias e 12 derro-
tas. Já o Corinthians encon-
tra-se em 14° com 23 jogos, 
somando oito vitórias e 15 
derrotas. Nas últimas par-
tidas que disputaram, nos 
dias 4 e 6 de março, as duas 
equipes levaram a pior.

Unifacisa x Pato Basquete
Os destaques da parti-

da ficaram por conta de An-
tônio, cestinha da Unifaci-
sa com 18 pontos, 5 rebotes e 

2 assistências e Jimmy, com 
17 pontos, 4 rebotes e 4 as-
sistências. O dono da casa 
abriu o placar, ditando o rit-
mo do primeiro período. No 
segundo momento o Pato 
chegou a reduzir a diferen-
ça de pontos, mas não o su-
ficiente para ultrapassar a 
equipe paraibana que preci-
sou apenas manter a diferen-
ça. Fim de jogo com 87 para 
Unifacisa e 78 pontos para 
Pato Basquete.

Equipe do Unifacisa atravessa um excelente momento no Novo Basquete Brasil e está em 5o lugar
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Djokovic oferece apoio financeiro para 
ex-tenista ucraniano que foi para a guerra

socorro

Tenista profissional 
entre 2003 e janeiro des-
te ano, o ucraniano Ser-
giy Stakhovsky ganhou o 
apoio de Novak Djokovic 
em seu esforço para de-
fender seu país na guer-
ra contra a Rússia. O atle-
ta nascido em Kiev revelou 
que o colega sérvio ofere-
ceu apoio, até mesmo fi-
nanceiro, para o ex-tenista 
que virou soldado na capi-
tal ucraniana.

“Por favor, me diga qual 
é a melhor forma de enviar 
alguma ajuda para você... 
Apoio financeiro ou qual-
quer outra forma de ajuda.. 
“, disse Djokovic em men-
sagem de texto enviada a 
Stakhovsky. Na mensa-
gem, publicada pelo ucra-
niano em suas redes so-
ciais, o sérvio demonstra 
preocupação com o ucra-
niano e deseja que o con-
flito se encerre logo.

E m  s e g u id a ,  S t a -
khovsky agradeceu pelo 
apoio, também pelas re-
des sociais: “Muito obriga-
do pela ajuda! A Ucrânia 

é grata a você!” Em entre-
vista ao jornal italiano “La 
Stampa”, o ucraniano foi 
além e até cutucou Roger 
Federer e Rafael Nadal por 
não demonstrarem apoio 
público ao povo ucraniano.

“Também tentei falar 
com eles, mas não tive su-
cesso. Lamento que prefi-
ram ficar em silêncio, em-
bora entenda a situação 
deles. Não é a guerra de-
les. Mas temos o apoio de 
grandes personalidades e 
espero que este apoio per-
maneça”, comentou o ex
-número 31 do mundo e 
dono de quatro títulos de 
ATP na carreira.

Stakhovsky, de 36 anos, 
encerrou sua carreira em 
janeiro deste ano, após ser 
eliminado logo na primei-
ra rodada do qualifying do 
Aberto da Austrália. Além 
dos quatro títulos, ele tem 
a ostentar no circuito uma 
grande zebra em 2013. Na 
ocasião, derrubou Fede-
rer, franco favorito ao títu-
lo de Wimbledon, logo na 
segunda rodada.

Cerca de um mês após 
abandonar as quadras, o 

ucraniano deixou sua es-
posa e seus três filhos na 
Hungria e passou a se en-
volver no confronto com 
a Rússia. Ele se alistou no 
exército como reservista, 
apesar da falta de expe-
riência militar, e começou 
a divulgar a causa ucrania-
na em suas redes sociais.

Em uma das fotos, apa-
rece vestido com o uni-
forme do exército ucra-
niano e segurando uma 
arma. “Nunca na minha 
vida imaginei que um dia 
usaria um colete à prova 
de balas em Kiev”, comen-
tou. “É um desastre como 
a Rússia invadiu a Ucrâ-
nia. Bombardeando cida-
des, matando pessoas ino-
centes. O mundo precisa 
se unir para interromper 
isso e colocar Putin no lu-
gar onde ele merece estar: 
no porão de uma prisão.”

Em outras publica-
ções, afirmou que o povo 
ucraniano não se rende-
ria diante dos russos e ata-
cou o presidente da Rússia, 
Vladimir Putin: “Putin, 
vamos dançar sobre o seu 
túmulo”.

Djokovic e Sergiy Stakhovsky já se enfrentaram. O sérvio se 
prontificou a ajudar financeiramente o ucraniano na guerra O Botafogo empatou no último domingo com o Campinense

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

Foto: Reprodução/Instagram

Agência Estado
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Após seis rodadas, a Copa 
do Nordeste já tem cinco clu-
bes classificados para a pró-
xima fase da competição. No 
grupo A, Fortaleza com 13 
pontos, CSA com 11 pontos e 
Sport também com 11 pontos. 
No grupo B, o Ceará, com 15 
pontos e o CRB, com 14 pon-
tos também já estão garanti-
dos. Dois clubes já foram ma-
tematicamente eliminados, o 
Sergipe com apenas um pon-
to no grupo A e o Floresta com 
sete pontos, no grupo B.

Segundo o site www.chan-
cesdegol, no grupo A, quatro 
clubes lutam por apenas uma 
vaga. O clube com a maior 
chance de classificação é o 
Atlético de Alagoinhas, que 
tem sete pontos, com 61 por 
cento e um jogo a menos do 
que os demais. Em seguida, 
vem o Sampaio também com 
sete pontos, mas 35,1 por cen-
to de possibilidades. O Cam-
pinense, que tem seis pontos, 
está com apenas 3,6 por cento 
de chances de classificação e o 
Globo, 0,3 por cento.

No grupo B, cinco clubes 
lutam por duas vagas de clas-
sificação. As maiores chances 
matemáticas são do Náutico, 
que está em quarto colocado 
com 11 pontos. O Alvirrubro 
de Pernambuco tem 74,6 por 
cento. O Botafogo, que está 
em terceiro lugar com 12 pon-
tos, tem 56,9 por cento de chan-
ces, seguido do Bahia que tem 
10 pontos e 51,3 por cento. O 
Sousa é agora o sexto coloca-
do também com 10 pontos, 
mas apenas 15,4 por cento de 
probabilidade de classifica-
ção. O último com chances é 
o Altos, que tem 9 pontos e 1,9 
por cento.

Atlético de Alagoinhas e 
CRB, ambos com um jogo a 
menos do que os demais, se 
enfrentam na próxima quin-
ta-feira, na Bahia. A sétima e 
última rodada da fase de clas-
sificação da Copa do Nordes-
te será disputada no sábado, 19 
de março, com os seguintes jo-
gos, todos às 17h e 45 minutos: 
Fortaleza x CRB, na capital cea-
rense, Sport x Floresta, em Re-
cife, Sergipe x Bahia, em Ara-
caju, Sampaio x Botafogo, em 
São Luís, Globo x Naútico, em 
Ceará Mirim, Atlético x Sou-
sa, em Alagoinhas, CSA x Al-
tos, em Maceió e Campinense 
x Ceará, em Campina Grande.

De acordo com o regula-
mento da Copa do Nordes-
te, se a competição terminas-
se hoje os confrontos seriam 
os seguintes: o Fortaleza en-
frentaria o Sampaio Corrêa, no 
Ceará, o CRB iria encarar o Bo-
tafogo, em Maceió, o Ceará jo-
garia contra o Náutico, em For-
taleza e o CSA iria enfrentar o 
Sport, em Maceió. Nesta fase, 
chamada de oitavas de final, os 
confrontos serão em jogo úni-
co, na casa do melhor colocado.

Paraibanos ainda brigam por vagas; melhor situação é a do Botafogo, com 56,9% de chance de chegar à segunda fase

Cinco equipes já estão classificadas
copa do nordeste

Circuito de Beach Tennis
começa hoje na capital

Começa, hoje, aqui na capital o Circuito Play 
Beach Club de Beach Tennis. Ao todo 520 atle-
tas estão inscritos na competição que acontece 
na arena localizada na Avenida Fernando Luiz 
Henriques dos Santos, no bairro do Bessa. A 
competição diz respeito à primeira etapa do 
Campeonato Paraibano da modalidade. As 
partidas, simples e em dupla, serão disputadas 
até o próximo domingo, 13. Pedro Henrique Leal 
pratica beach tennis há quase um ano e há um 
mês passou a dar aulas. O atleta, que vai par-
ticipar do circuito disputando nas categorias 
Dupla Masculino C e Dupla Mista C, está anima-
do com a competição. “Muito animado, já parti-
cipei de vários na categoria D, fui campeão em 
uma ocasião e vice-campeão por duas vezes. Os 
treinos com as respectivas duplas foram intensifi-
cados, o objetivo é chegar bem no evento que é o 
primeiro grande do ano de 2022”, disse. 

Curtas
Flu é campeão da Taça e 
finalistas estão definidos 

O Fluminense conquistou a Taça Guanabara, 
no último sábado, depois de golear o Resende, 
por 4 a 0, atingindo 27 pontos a uma rodada do 
fim da fase de classificação e vai pegar o quarto 
colocado na decisão do Carioca que está entre 
Botafogo e Vasco. Já o Flamengo, ao vencer o 
Vasco por 2 a 1, em polêmico jogo no fim de 
semana, também se garantiu como segundo 
colocado. A propósito, a reclamação do Vasco é 
pela não marcação de um pênalti cometido por 
João Gomes (mão na bola) que a arbitragem 
não foi chamada pelo VAR para verificar o lance. 
Nenê, principal jogador do Vasco, deixou o 
gramado criticando bastante a arbitragem e até 
reclamou de uma falta sofrida por Andrey, antes 
de Arrascaeta marcar o segundo gol.

Seleção feminina joga 
hoje contra o Paraguai

A Seleção Feminina Sub-17 segue brilhando no 
Sul-Americano.  Depois de vencer a Argentina na 
estreia por 3 a 0,  a equipe voltou a vencer na segun-
da rodada e sem dificuldades. O Brasil goleou a Bo-
lívia por 7 a 0, no Estádio Charrúa, em Montevidéu 
(URU), na sexta-feira passa e lidera o grupo B com 
seis pontos. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, 
as meninas comandadas por Simone Jatobá, vão 
enfrentar o Paraguai, às 18h30, no mesmo local da 
partida anterior. Na última rodada da fase classifi-
catória, o Brasil vai encarar a Venzuela, no dia 10.

As dez seleções do Sul-Americano Sub-17 foram 
divididas em dois grupos de cinco participantes 
cada. Na primeira fase, as equipes medem forças 
contra os rivais de suas chaves, avançando duas 
equipes de cada chave para o quadrangular final, 
onde os quatro melhores times disputam apenas 
três vagas, que garantem a vaga para a disputa do 
Mundial Feminino Sub-17, em agosto, na Índia.

Em Pequim, paraibano 
termina prova em 20o lugar

Os seis atletas brasileiros nos Jogos Paralím-
picos de Inverno Pequim 2022 estrearam na noite 
deste sábado, 5, e madrugada de domingo, 6 (de 
Brasília), no evento. No esqui cross-country, na 
prova longa feminina (15km), a paranaense Aline 
Rocha foi a única representante do país e fez his-
tória na cidade de Zhangjiakou, 180 quilômetros a 
noroeste da capital chinesa. A brasileira terminou 
a disputa em um inédito sétimo lugar, com o tempo 
de 50min45s7, e alcançou a sua melhor participa-
ção em Jogos Paralímpicos de Inverno. 

Já Cristian Ribera conseguiu ser o melhor entre 
os quatro brasileiros na prova longa (18 km) do es-
qui cross-country, com a 14ª colocação. O paulista 
Guilherme Rocha fechou a prova em 19º lugar, com 
o tempo de 55min18s9, seguido pelo paraibano 
Robelson Lula, 20º, (57min17s7). O também pau-
lista Wesley dos Santos terminou a disputa na 23ª 
posição (58min23s5). Hoje, a partir das 23 horas 
(Horário de Brasília) e com transmissão ao vivo 
pelo SporTV acontecem as classificatórias do esqui 
cross-country masculino e feminino sprint com a 
participação de Aline Rocha, Cristian Ribera, Gui-
lherme Rocha, Robelson Lula e Wesley Santos).

Ivo Marques 
Ivo_esportes@yahoo.com.br

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A  PG J V E D GP GC SG
1º  Fortaleza-CE  13 7 3 4 0 15 6 9
2º  CSA-AL  11 7 3 2 2 10 6 4
3º  Sport-PE  11 7 3 2 2 7 6 1
4º  Sampaio-MA  7 7 2 1 4 8 9 -1
5º  Atlético-BA  7 6 2 1 3 5 8 -3
6º  Campinense-PB  6 7 1 3 3 8 11 -3
7º  Globo-RN  5 7 1 2 4 4 19 -15
8º  Sergipe-SE  1 7 0 1 6 2 13 -11

GRUPO B

CLUBES  PG J V E D GP GC SG
1º  Ceará-CE  15 7 4 3 0 11 2 9
2º  CRB-AL  14 6 4 2 0 8 3 5
3º  Botafogo-PB  12 7 3 3 1 8 6 2
4º Náutico-PE  11 7 3 2 2 12 8 4
5º Bahia-BA  10 7 3 1 3 15 10 5
6º  Sousa-PB  10 7 3 1 3 10 11 -1
7º  Altos-PI  9 7 2 3 2 7 6 1
8º  Fortaleza-CE  7 7 2 1 4 7 13 -6

Esta semana os grandes 
clássicos prometem movimen-
tar o Campeonato Paraibano 
de Futebol, nas três principais 
regiões do estado. No Litoral, 
o “Botauto” vai envolver duas 
partidas seguidas entre Bota-
fogo e Auto Esporte. em Cam-
pina Grande, Treze e Campi-
nense fazem o "Clássico dos 
Maiorais", enquanto que no 
Sertão, Atlético e Sousa due-
lam em Cajazeiras.

Com as folgas de Botafogo, 
Campinense e Sousa na tabe-
la da Copa do Nordeste, a Fe-
deração Paraibana de Futebol 
(FPF) agendou uma marato-
na de 12 partidas neste mês de 
março. Com isso, a competição 
promete apresentar um equi-
líbrio no número de jogos das 
dez equipes que disputam o 
certame. Neste último fim de 
semana, as duas partidas reali-
zadas pelo estadual acabaram 
empatadas. No Perpetão, em 
Cajazeiras, Atlético e São Pau-
lo Crystal ficaram no 1 a 1. Já 
no Estádio Presidente Vargas, 
em Campina Grande, Treze e 
Nacional de Patos empataram 
em 2 a 2.

Logo nesta quarta-feira (9), 
ocorrerão três partidas válidas 

pela 6ª rodada. Sport Lagoa 
Seca e CSP, às 16h, no Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de, Sousa e São Paulo Crystal, 
às 19h30, no Estádio Marizão 
e às 20h15, no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa, Auto Es-
porte e Botafogo voltam a due-
lar pelo “Clássico Botauto” na 
1ª divisão do futebol estadual 
desde o último confronto em 
2018. Com um novo comando 
técnico, o Macaco Autino es-
pera quebrar um jejum de vi-
tórias sobre o rival que já dura 
oito anos.

“O adversário vive um 
bom momento, mas dentro 
de campo, por se tratar de um 
clássico, não há favoritismo. O 
meu grupo está motivado para 
buscar o resultado positivo 
nessas duas partidas impor-
tantes que teremos no clássico. 
Será o primeiro passo para ti-
rar a nossa equipe da zona de 
desconforto e colocá-la na bri-
ga pela ponta da tabela”, co-
mentou o treinador Reginal-
do Sousa.

Nacional e Treze comple-
mentam a 6ª rodada, na quin-
ta-feira (10), às 20h15, no Está-
dio José Cavalcanti, em Patos. 
Mas é no próximo fim de se-
mana que vai acontecer os três 
principais clássicos do futebol 
paraibano. No sábado, Botafo-

go e Auto Esporte duelam pelo 
segundo confronto do “Botau-
to”, em menos de três dias. O 
"Clássico dos Maiorais” envol-
vendo Campinense e Treze 
acontece no domingo (13), no 
Estádio Amigão, em Campi-
na Grande, a partir das 16h. A 
Raposa vem de desgaste após 
empate com o Botafogo na ir-
regular campanha na Copa do 
Nordeste, mas o treinador, Ra-
nielle Ribeiro, passou o recado 
para seus comandados.

“Vamos entrar agora numa 
semana importantíssima. Fa-
lei para os jogadores sobre a 
importância do clássico. Va-
mos enfrentar o nosso grande 
rival, vamos ao longo da sema-
na buscar um ambiente positi-
vo com o grupo, no sentido de 
conseguirmos um resultado 
positivo”, pontuou.  

Por fim, em Cajazeiras, 
Atlético e Sousa, fecham a ma-
ratona com os grandes jogos 
desta semana, no “Clássico 
do Sertão”, a partir das 16h, no 
Estádio Perpetão. As equipes 
disputam o torneio no mesmo 
grupo e vivem situações opos-
tas. O Trovão precisa da vitória 
para tentar se afastar da lanter-
na do grupo A. Já o Dinossau-
ro quer a segunda vitória para 
se firmar na ponta da tabela da 
classificação.

paraibano 2022

Semana de vários clássicos
Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Botafogo e 
Campinense 
empataram 

em 1 a 1 
no último 
domingo e 

seguem com 
chances de 
classificação
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15,4%
de chance ainda tem 
o Sousa de confirmar 
vaga na segunda fase 

da competição regional 
após a vitória de 5 a 1 

sobre o Globo-RN
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1144 — Papa Celestino II
1403 — Bajazeto I, sultão otomano
1869 — Hector Berlioz, 
compositor, maestro e crítico francês
1917 — Ferdinand von Zeppelin, 
general e empresário alemão
1971 — Antônio Aguiar Botto de Meneses, 
advogado, jornalista e político (PB)
1996 — Alfredo Vicente Scherer, 
cardeal brasileiro
2005 — César Lattes, 
físico e acadêmico brasileiro
2013 — Maria Dulce Barbosa, política (PB)
2015 — Inezita Barroso, 
cantora e apresentadora brasileira
2020 — Paulo Paiva, administrador e político (PB)
2021 — Antônio Juarez Farias, economista, 
advogado, historiador, escritor, político e 
conselheiro do Tribunal de Contas (PB)
2021 — Fernando Firmino de Macedo, 
político e gestor público (PB)

Mortes na História

Obituário
Kaliane Vitória
4/3/2022 – Aos 19 anos, em João 
Pessoa (PB). Estava grávida de seis 
meses e morreu um dia depois de 
ter sofrido um acidente de trânsito 
na cidade de Marcação, litoral norte 
da Paraíba. Ela e o marido estavam 
em uma motocicleta e foram atingidos por um 
motorista de automóvel que fugiu do local. Mãe 
e filho foram sepultados em Mamanguape (PB).

Foto: TV Cabo Branco

Aforismo
“Na realidade, 

a nossa relação com 
a morte nunca se 

relaciona com o passado, 
mas sempre com 

o presente.”(Papa Francisco)
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O número de inventários feitos 
em cartórios de notas de todo o país 
registrou aumento de 40% em 2021 
na comparação com 2020, primei-
ro ano da pandemia de Covid-19.

Documento necessário para 
apurar o patrimônio deixado pela 
pessoa falecida, o inventário é obri-
gatório para que a partilha de bens 
seja efetivada entre os herdeiros e 
é realizado em cartórios de notas 
desde 2007, como alternativa mais 
rápida e barata à via judicial. Em 
2021, 219.459 escrituras foram la-
vradas no país frente a 156.706 fei-
tas em 2020.

Segundo o Colégio Notarial do 
Brasil – Conselho Federal (CNB-
CF), entidade que representa os 
mais de oito mil cartórios de notas, 
esse resultado ocorreu devido ao 
“vertiginoso aumento” no número 
de óbitos causados pela pandemia 
no ano passado, aliado à facilidade 

na realização de inventários de for-
ma on-line, por meio de videocon-
ferência com o tabelião pela plata-
forma oficial e-Notariado.

Dados do CNB-CF mostram 
ainda que o número de inventá-
rios realizados em 2021 foi 88,7% 
maior na comparação com a média 
de atos praticados entre os anos de 
2007 a 2020 – 116.278.

“A crise sanitária causada pelo 
novo coronavírus e seu consequen-
te aumento no número de óbitos no 
país é um fator determinante para 
o crescimento dos inventários em 
cartórios de notas. Agora também 
a possibilidade de que seja feito de 
forma virtual, ao contrário do mo-
delo presencial da via judicial, é 
um diferencial para muitas pes-
soas que ainda seguem tomando as 
precauções relacionadas ao distan-
ciamento social”, disse, em nota, a 
presidente do CNB/CF, Giselle Oli-
veira de Barros.

A lei determina que o prazo 
para iniciar o inventário é de até 

60 dias contados da data do fale-
cimento do autor da herança, po-
dendo este prazo ser alterado pelo 
juiz ou a requerimento dos envol-
vidos. Caso o inventário não seja 
aberto neste prazo, incidirá multa 
de 10% a 20%, calculado sobre o va-
lor do Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doações (ITCMD), 
além da incidência de juros.

Para que o inventário possa ser 
feito em cartório, é necessário que 
todos os herdeiros sejam maiores 
e capazes, assim como haver con-
senso entre eles quanto à partilha 
dos bens. O falecido também não 
pode ter deixado testamento, ex-
ceto quando este documento esti-
ver caduco ou revogado.

De acordo com o CNB-CF, al-
guns estados já autorizam a reali-
zação do inventário extrajudicial 
mesmo que haja testamento válido, 
desde que exista prévia autorização 
judicial. A escritura de inventário 
também deve contar com a partici-
pação de um advogado.

Procedimento é obrigatório para que a partilha de bens seja efetivada entre os herdeiros e é realizado em cartórios

Inventários aumentam 40% em 2021
MORTES NA PANDEMIA

Priscila de Sousa
4/3/2022 – Aos 23 anos, na Rodovia 
BR-361, em Piancó (PB), vítima de 
acidente com motocicleta. Ela estava 
na garupa do veículo quando houve 
a colisão com um carro que estaria 
trafegando na contramão.

Foto: Reprodução

Líssia de Medeiros Marques
4/3/2022 – Aos 33 anos, em João 
Pessoa (PB), de câncer. Natural da 
cidade de Malta (PB), estudava 
Odontologia e residia na capital 
paraibana. Era filha do ex-vereador 
Ozenildo Marques, em Malta.

Foto: Arquivo Pessoal

Graciano Nazário da Silva
4/3/2022 – Aos 43 anos, no Sítio 
Boi Manso, em Coremas (PB), 
assassinado. Agricultor seguia 
para a casa de um familiar quando 
foi atingido por tiro de espingarda 
calibre 12. O atirador seria um 
desafeto da vítima.

Foto: Diamante Online

João da Silva Ferreira
5/3/2022 – No Distrito de Santa 
Gertrudes, em Patos (PB), 
assassinado pelo próprio irmão, 
a golpes de enxada. Os dois já 
teriam um histórico de desavenças 
e agressões.

Foto: Reprodução

Júlio César Rodrigues da Silva
5/3/2022 – Aos 37 anos, em 
João Pessoa (PB). Foi executado 
com vários tiros no Bairro das 
Indústrias. As investigações estão 
sendo realizadas pela Polícia Civil.

Foto: Reprodução

Francinaldo Barbosa de Lima
5/3/2022 – Em Patos (PB). Foi morto 
em casa quando ingeria bebida 
alcoólica juntamente com a esposa 
e outros dois homens. Após uma 
briga, ele teria sido atingido no 
pescoço pela mulher com um 
pedaço de cadeira plástica.

Foto: Notícia Paraíba

Cesinha
5/3/2022 – Em Remígio (PB), após 
sofrer uma descarga elétrica. 
Criança tomou um choque ao 
tocar um fio desencapado em 
sua residência. O Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local.

Foto: Folha Patoense

Verônica Martinelly
25/2/2022 – Aos 30 anos, em uma 
chácara de Santana de Parnaíba 
(SP), assassinada a facadas. 
Nascida e criada em Manaus 
(AM), foi eleita a 1a Princesa 
Trans do Carnaval de São Paulo, 
representando a Unidos de Vila Maria.

Foto: Redes Sociais

Diana Kacso
1º/3/2022 – Aos 69 anos, em 
Pittsburgh, nos Estados Unidos, 
de câncer. Pianista brasileira de 
descendência húngara nascida 
no Rio de Janeiro (RJ), em 1953. 
Iniciou-se na música aos seis anos 
e graduou-se em piano no Conservatório Brasileiro 
de Música em 1971. Em 1975 ficou em sexto 
lugar no Concurso Chopin de Varsóvia e em 1978 
conquistou o primeiro prêmio no Viña del Mar e o 
segundo lugar no Concurso de Leeds.

Foto: Reprodução

Pierre da Rua da Baixa
6/3/2022 – Em Patos (PB), vítima de 
homicídio. O assassinato ocorreu 
em um bar e a vítima trabalhava 
com calçados e frete de caminhão. 
Dois homens chegaram ao local em 
uma motocicleta e efetuaram vários 
disparos de arma de fogo.

Foto: Patosonline

CONTATOS
n Para críticas, correções, colaborações, 
sugestões, informações sobre óbitos e propostas 
de temas relacionados à Seção Memorial do jornal 
A União, o leitor pode entrar em contato pelo 
e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com ou pelo 
WhatsApp (83) 98854-1491.

Marcelo Varella
3/3/2022 – Aos 70 anos, em Recife 
(PE), de câncer. Carnavalesco e 
jornalista pernambucano Atuou 
na extinta TV Tupi, na TV Jornal 
do Commercio, na Rede Globo 
Nordeste e na Rádio Globo. Na 
Fundação de Cultura Cidade do Recife, dirigiu a 
Casa do Carnaval. Com o violonista e maestro 
Antônio José Madureira, o Zoca Madureira, foi 
fundador do Bloco da Saudade. Também foi um 
dos fundadores do Bloco Aurora do Amor, ao lado 
de Maurício Cavalcanti e Romero Amorim.

Foto: Facebook

Geraldo Melo
6/3/2022 – Aos 86 anos, em Natal 
(RN), de câncer. Ex-governador 
do Rio Grande do Norte e ex-
senador. Foi governador entre os 
anos de 1987 e 1991 e exerceu 
mandato de senador pelo estado 
entre 1995 e 2002. Tentou a reeleição em 2003, 
2006 e 2018, mas não obteve êxito. Também foi 
vice-governador entre os anos de 1979 e 1982, 
durante a gestão de Lavosier Maia. Nasceu em 
1935, em Campo Grande (RN), e foi casado com a 
ex-prefeita de Ceará-Mirim (RN), Edinólia Melo. O 
casal teve cinco filhos.

Foto: Polêmica Paraíba

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil

Inventário: documento necessário para apurar patrimônio deixado por falecidos

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO N. º 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do 
tipo menor preço Global, objetivando Contratação de empresa para executar Obra civil pública de 
construção de unidade básica de saúde (UBS) – Porte I no município de Alagoinha,que ocorreria no 
dia 16/03/2022 as 09:00 horas, OCORRERÁ no dia 23 de março de 2022 as 09:00 horas. Maiores 
informações no e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 04 de marçode 2022
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, 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 ALAGOINHA, no dia 18/03/2022 as 09:00 horas. Objetivo: aquisição de materiais de expediente 
e didático. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.
br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 
39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 07 de março de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Março de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE EN-
GENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) 
CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PLANO 
DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0005/2021/21; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Alcantil - PB, 07 de Março de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Cel. Pedro 

Targino, s/n - Centro - Araruna - PB, (Fórum da Comarca de Araruna/PB), às 14h do dia 25 de 
março de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Implantação 
de Pavimentação Asfáltica da Rua Benedito Fialho e Trecho da Rua Antônio Carneiro, na cidade de 
Araruna /PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 04 de março de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Targino, s/n - Centro - Araruna - PB, (Fórum da Comarca de Araruna/PB) às 15h30min do dia 25 
de março de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Conclusão 
da Construção da Creche Modelo Padrão FNDE na cidade de Araruna /PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 04 de março de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00004/2022
A Prefeitura Municipal de Aroeiras manifesta o interesse em obter propostas adicionais de 

eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 
14.133/21, que objetiva: Contratação de empresa especializada para confecção de garrafas e 
estojos personalizados para alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município. O interessado 
poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto 
a Comissão de Licitação, sediada na Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB. A referida 
comissão estará recebendo as propostas até o dia 11 de Março de 2022, nos horário e endereço 
abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licitacaopmaroeiras@
gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3396–1020.

Aroeiras - PB, 07 de Março de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Servidor Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00003/2022
A Prefeitura Municipal de Aroeiras manifesta o interesse em obter propostas adicionais de even-

tuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para confecção de agenda personalizada 
para alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município. O interessado poderá obter o respectivo 
Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, 
sediada na Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, ou acessando: http://www.aroeiras.
pb.gov.br/licitacao. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 11 de março de 
2022, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo 
e-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020.

Aroeiras - PB, 07 de março de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Servidor Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição de 
gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades da merenda escolar e demais 
secretarias desta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 1.019.093,00; EZEQUIAS 
VIEIRA DA SILVA– ME - R$ 34.735,00.

Aroeiras - PB, 07 de Março de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das necessidades da 
merenda escolar e demais secretarias desta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.020–SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.2001.2004 – SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS 
UNIDADE 02.040–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 – 
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO–ASSISTENCIAIS 02040.08.244.2006.2008 – AUXÍLIOS 
EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES 02.050–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 02050.08.243.2006.2030 – SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU-
LOS 02050.08.244.2006.2009 – ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
02050.08.244.2006.2038 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S 02050.08.244.2006.2050 
– MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 02050.08.244.2006.2055 – MANUTENÇÃO 
DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02050.08.244.2006.2056 – MANUTENÇÃO DE 
BENEFÍCIOS EVENTUAIS 02050.08.244.2006.2057 – MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS AE-
PETI 02050.08.244.2006.2068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL 
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRI-
BUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00048/2022 - 07.03.22 - COROA COMERCIO 
E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 1.019.093,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2022, Execução dos 

serviços de transportes escolar destinado a rede de ensino estadual deste Município, para o dia 09 
de Março de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 
- Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 07 de Março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção e 

execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano, Município da Baía da 
Traição–PB. LICITANTES HABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; ESTRUTURAL 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS 
LTDA; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA; LA EN-
GENHARIA E LOCACOES EIRELI; R F ENGENHARIA EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL EIRELI; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 16/03/2022, às 11:30 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 07 de Março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BELÉM–PB NO EXER-
CÍCIO DE 2022, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NESTE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2022. DOTAÇÃO: 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.302.0083.2067 MANTER AS ATIVIDADES DO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 477.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS 
DE SAUDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.33.90.30.01. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Belém e: CT Nº 00063/2022 - 04.03.22 - ARTMED COMERCIAL EIRELI - R$ 50.204,00; CT Nº 
00064/2022 - 04.03.22 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 78.159,00; CT Nº 00065/2022 - 
04.03.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 208.163,50; CT Nº 00066/2022 - 04.03.22 - EXPRESS DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 81.515,00; CT Nº 00067/2022 - 04.03.22 - NNMED 
DISTRIB. IMP. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 93.775,00; CT Nº 00068/2022 - 04.03.22 
- PHOSPODONT LTDA - R$ 53.895,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BELÉM–PB NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE BELEM 10.303.0083.2069 MANTER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 491.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DDE RECEITAS DO SUS PROVENIENTES DO GO-
VERNO FEDERAL 492.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 621 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO DO ESTADO 493.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE BELÉM 0122.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00056/2022 - 04.03.22 - ARTMED COMERCIAL EIRELI - R$ 
254.181,50; CT Nº 00057/2022 - 04.03.22 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 15.600,00; CT 
Nº 00058/2022 - 04.03.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 16.075,00; CT Nº 00059/2022 - 04.03.22 
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 341.438,50; CT Nº 00060/2022 
- 04.03.22 - NNMED DISTRIB. IMP. EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 9.551,00; CT Nº 
00061/2022 - 04.03.22 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA - R$ 87.133,00; CT Nº 00062/2022 - 04.03.22 - PHOSPODONT LTDA - R$ 1.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE RESCISÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, CNPJ nº 
08.928.517/0001-57, neste ato representado pela Prefeita Aline Barbosa de Lima, Brasileira, residente 
e domiciliada na Rod. 55 Km73, S/N - Zona Rural - Belém - PB, CPF nº 062.493.454-34, Carteira de 
Identidade nº 2.382.390 2º VIA, doravante simplesmente CONTRATANTE, de forma unilateral decide 
pelo presente Termo de Distrato do Contrato referente ao Pregão Presencial n°0002-2022, contrato 
n°00025-2022 –doravante simplesmente CONTRATADO: COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO 
VAREJISTA EIRELI - CNPJ nº 34.731.357/0001-61. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO/SPLIT, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA 
MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DA PREFEITURA 04.122.2002.2003 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA 001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 23.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 98.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS 
04.123.2006.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 142.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 218.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURIDICA 02.05 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.2009.2036 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 371.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA 02.08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE 15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA 001.000000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 739.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 921.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
20.12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.122.2018.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
60.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 20.13 CONTROLA-
DORIA GERAL MUNICIPAL 04.122.2021.2173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRO-
LADORIA GERAL MUNICIPAL 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 70.3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
BELEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 214.000000 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER-
NO FEDERAL 487.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 211.000000 
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 571.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO 
DAS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DOSUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 595.3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2142 MANUTENÇÃO DAS 
AÇÕES DE SAUDE BUCAL 214.000000 TRANSFERNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DOSUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 603.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2200 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 626.3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2201 MANUTENÇÃO DO CEN-
TRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER 211.000000 RFECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERNCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 635.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURIDICA 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DOSUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 636.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2209 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REA-
BILITAÇÃO DE BELEM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IM-
POSTOS – SAUDE 645.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 646.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA 10.302.1007.2075 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL – 
CESB 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERNCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 
539.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 214.000000 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 540.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 20.91 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.1013.1147 MANUTENÇÃO 
DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO – SCFV 311.000000 
TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 
780.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 08.244.1013.2204 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 311.000000 TRANSFEREN-
CIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 890.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 08.244.1014.2100 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF 311.000000 TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS 822.3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM – FMAS 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
792.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00055/2022 - 04.03.22 - ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR - R$ 135.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADITIVO

SEXTO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 01.121/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: DEL ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ nº17.415.942/0001-33.
OBJETO: Constitui objeto do presente ADITAMENTO aos Contratos nº. 01.121/2019de 13de 

Dezembro de 2019, prorrogando sua vigência por mais 200(Duzentos) dias, iniciando-se dia 28 de 
fevereiro de 2022 prorrogando sua vigência até 16 de setembro de 2022.

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 atualizada
DATA ASSINATURA:25 de fevereiro de 2022

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º. 5/016/2021
CONTRATO Nº. 0015/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO:J. LAÉRCIO SOUSA DE VASCONCELOS & CIA LTDA, CNPJ Nº. 

41.389.750/0001-84.
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 

MÉDICO E INSUMOS HOSPITALARES E LABORATORIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB.

VALOR GLOBAL com R$ 468.935,01 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Novecentos e Trinta 
e Cinco Reais e Um Centavo).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 03 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADITIVO

QUINTO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 01.031/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ nº 

02.349.757/0001-10.
OBJETO: Constitui objeto do presente ADITAMENTO aos Contratos nº. 01.031/2018de 06 de 

março de 2018 prorrogando sua vigência por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, iniciando-
-se dia 05 de março de 2022prorrogando sua vigência até 05 de março de 2023.

PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2017
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, I e § 1º, inciso III, da Lei nº. 8.666/93 atualizada 
DATA ASSINATURA: 04 de março de 2022

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2022/SEMAS/PMCG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.05.017/2022
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de des-

pesa , no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, 
DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que 
consta na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.001/2022 celebrada em decor-
rência da ata de registro de preços nº 059/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 064/2021, 
promovido pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE 
IMPRESSOS DE GRÁFICA E SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL EM ATENDIMENTO AS UNIDA-
DES PERTENCENTES A SEMAS. Funcional Programática: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2128/ 
08.243.1019.2131/ 08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136/ 08.243.1019.2137/ 08.243.1026.2139/ 
08.122.2001.2141. Fonte de Recursos: 15001000/ 16600000. Elemento de Despesa: 3390.39. 
VIGÊNCIA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. VALOR: R$: 324.235,00 (Trezentos 
e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais), em favor do fornecedor: FLAVIA ALMEIDA 
SILVA - ME, CNPJ n° 41.297.610/0001-86, Campina Grande – PB.

Campina Grande, 04 de março de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE 

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022 (ERRATA)
A Superintendência de Trânsito e transportes públicos de Campina Grande, por intermédio do 

pregoeiro e CPL, torna público a Presente errata das publicações das Pág. 14 do DOE e 25 do 
JORNAL A UNIÃO, aviso de licitação do Pregão Eletrônico onde leia se 00011 lê se 00009/2022: 
Contratação de empresa para fornecimento de adesivo Refletivo Grau Engenharia Tipo I. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 17 de Março de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas 
do dia 17 de Março de 2022. 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, 07 de março de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 00091/2021
CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS-STTP 

- CONTRATADA: R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA OBJETO: Rescisão 
Unilateral do Contrato nº 00091/2021, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 
PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP”, 
conforme parecer acostado ao referido Termo e fundamentada no Art. 78, Incisos III, combinado, 
Art. 79, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Assinatura: 07/03/2022. 
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.007/2021. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO 
DE  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PICK UP CABINE SIMPLES E CAMINHONETE 
FURGÃO).OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 08/03/2022, 
ATÉ 08/03/2023.VALOR DO ADITIVO: R$ 36.395,52 (TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E 
NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
08.122.2001.2141ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS:15001000.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E PAULO EMÍLIO PIMENTEL UZÊDA E ALEXANDE SAMPAIO SILVA.DATA DE 
ASSINATURA: 07/03/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2022
 Aos 04 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, Prefeitura Municipal 
de Campina Grande, localizada na Rua Cazuza Barreto - Estação Velha - Campina Grande - PB, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; 
Decreto Municipal nº 4.422, de 22 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apre-
sentada no Pregão Eletrônico nº 00006/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação 
de empresa para fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da STTP; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:- AIANNA RUBIA DE LIMA MEDEIROS DANTAS 
05972162407.32.106.818/0001-80Item(s): 53.Valor: R$ 240,00- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA.40.876.269/0001-50 Item(s): 2 - 3.Valor: R$ 7.735,00- FORLIMP 
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E.19.750.069/0001-60 Item(s): 
47 - 52 - 71 - 76 - 77.Valor: R$ 4.075,50- IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS 
EIRELI.21.589.394/0001-35 Item(s): 42 - 44.Valor: R$ 950,00- INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA.08.158.664/0001-95 Item(s): 58 - 61 - 64 - 75.Valor: 
R$ 3.882,00- J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA.21.318.384/0001-65 Item(s): 
5 - 10 - 12 - 13 - 18 - 28 - 31 - 48 - 50 - 56 - 60 - 62 - 63 - 70 - 73.

Valor: R$ 11.031,00- KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.41.836.567/0001-
80 Item(s): 27.Valor: R$ 312,50- LPK LTDA.00.535.560/0001-40 Item(s): 21 - 59.Valor: R$ 1.182,00

- NEVALTO DE SOUSA PEREIRA.21.187.875/0001-14 Item(s): 4 - 8 - 9 - 15 - 17 - 22 - 33 - 36 
- 37 - 39 - 40 - 41 - 51 - 57 - 65 - 72.Valor: R$ 22.321,40- NORDESTE POTENCIAL COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI.22.280.916/0001-85 Item(s): 34 - 35 - 49 - 54 - 66 - 67 - 68 - 69.Valor: R$ 
15.740,50- OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.07.324.070/0001-44 Item(s): 
6 - 16 - 20.Valor: R$ 5.058,60- QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM-
PEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN.18.406.054/0001-17Item(s): 1 - 7 - 14 - 26 - 30.Valor: R$ 
19.926,50- R T COSTA FELICIANO.23.533.848/0001-81 Item(s): 38.Valor: R$ 635,80- Suprimais 
Comercio e Serviços de Informatica.09.004.901/0001-26 Item(s): 11 - 19 - 23 - 24 - 25 - 32 - 45 - 
46 - 55 - 74.Valor: R$ 10.152,15

- VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA.16.667.433/0001-35 Item(s): 29 - 43.Valor: R$ 
1.824,00 Total: R$ 105.066,95

Campina Grande - PB, 04 de Março de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.015/2022/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.015/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E FLAVIA ALMEIDA SILVA - ME. OBJETO CONTRATUAL: ADESÃO A ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 059/2021, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 064/2021/
SAD, PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE GRÁFICA E SERVIÇOS DE IDENTIDADE VISUAL 
EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PERTENCENTES A SEMAS. PRAZO: 12 MESES A PARTIR DA 
DATA DE ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA Nº 2.05.001/2022 DE REGISTRO 
DE PREÇOS, LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO 
MUNICIPAL Nº 4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2128/ 
08.243.1019.2131/ 08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136/ 08.243.1019.2137/ 08.243.1026.2139/ 
08.122.2001.2141 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000/ 
16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E FLAVIA ALMEIDA SILVA  VALOR GLOBAL: 
R$ 324.235,00 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 04/03/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 15:00 horas do dia 21 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixe tipo Corvina e arroz 
destinados a distribuição no período da Semana Santa e Páscoa. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas – de 
Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 02 de Março de 2022
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS 
DESTINADOS AO CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA (CER II); 
ADJUDICO E HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE 
R BARBOSA DA SILVA - R$ 17.845,00; J G INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - R$ 14.581,00; 
MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 41.060,00. 

Conde - PB, 11 de Fevereiro de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E CER – CONDE/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS EIRELI - R$ 65.520,00; 

Conde - PB, 24 de Fevereiro de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTEN-
CENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: R DANTAS BARBOSA - R$ 13.200,00.

Conde - PB, 24 de Fevereiro de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
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, 
para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL ORIUNDOS DE DEMANDA 
JUDICIAL PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB. Abertura da 
sessão pública: 10:00 horas do dia 18 de março de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do 
dia 18 de março 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 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, 03 de março de 2022.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS 
VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMEN-
TO 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONDE/PB – 4.0100.10.122.0042.2058/ 4.0100.10.122.0042.2059/ 4.0100.10.301.0034.2061/ 
4.0100.10.302.0041.2064/ 4.0100.10.302.0041.2065 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 
00016/2022 - 24.02.22 - R DANTAS BARBOSA - R$ 13.200,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos de Controle 
Especial de forma parcelada destinados aos pacientes da Rede Municipal de Saúde DE CONDE/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 
– RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 21.60.10.122.0034.2070/ 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.302.0034.2055/ 
21.60.10.301.0034.2085/ 21.60.10.302.0034.2087 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – 
MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: 
CT Nº 00017/2022 - 02.03.22 até 08.10.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 39.809,50.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CER – CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 
21.60.10.301.0034.2059 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Conde e: CT Nº 00015/2022 - 24.02.22 até 23.02.23 - ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS 
EIRELI - R$ 65.520,00.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 8 de março de 2022      25Publicidades



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRO-
DOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AO CENTRO ESPECILIZADO EM REA-
BILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA (CER II). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.302.0034.2059 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde 
e: CT Nº 00012/2022 - 18.02.22 - J G INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - R$ 14.581,00; CT Nº 
00013/2022 - 18.02.22 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 17.845,00; CT Nº 00014/2022 - 
18.02.22 - MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 41.060,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADAS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS, EM ATENDI-
MENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00016/2021, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00016/2021, realizado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL ITATUBA. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité 
de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 10 301 4280 2021 Manut. 
do Fundo Municipal de Saúde 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2023 Man Ativ Prog 
Saude na Familia – PSF 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2026 Man Ativ Programa 
de Farmacia Basica 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2054 Manut do Programa NASF 
3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00052/2022 
- 04.03.22 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 250.305,90.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2022, que objetiva: Aquisição de livros destinados aos alunos da Rede Municipal de 
Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e adultos I e II deste municipio de Esperança – PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EUREKA – SOLUCOES 
PEDAGOGICAS LTDA - R$ 984.606,00.

Esperança - PB, 04 de Março de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSTRU-
MENTAL CIRÚRGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
ESPERANÇA – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Março de 2022. Início 
da fase de lances: 09:01 horas do dia 18 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 10024/19; De-
creto Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 04 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2022. OBJETO: Aquisição de livros destinados 
aos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e adultos I e 
II deste municipio de Esperança – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 04/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de livros destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental 
I e II e Educação de Jovens e adultos I e II deste municipio de Esperança – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Esperança: 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2014 – MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES COM FUNDEB 30% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 540 3.3.90.32.00.00 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 540 02007.12.366.1004.2023 – MANUTENCAO DO 
PROG DE JOVENS E ADULTOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 540. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00071/2022 - 04.03.22 - EUREKA 
- SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - R$ 984.606,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços parcelados de 
locação e recarga de oxigênio medicinal comprimido e liquefeito, devidamente envazado conforme 
normas da ANVISA, em cilindros padrão de 4m³ ; 5m³; 6m³; 7m³ e 10m³ para abastecimento dos 
diversos serviços de saúde municipais: Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal, Centro de 
Atendimento para Enfrentamento ao Covid–19, transporte/ambulância/SAMU deste município de 
Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Espera. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00061/2022 - 16.02.22 - ALEXSAN-
DRO SANTOS DA SILVA - EPP - R$ 190.280,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00006/2022
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 DP00006/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 
00003/2021, PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS 
SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, 
TENDO EM VISTA QUE A PRIMEITA COLOCADA, SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MOURA E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 439.977,60.

Gado Bravo - PB, 10 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 
00003/2021, PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS 
SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB, 
TENDO EM VISTA QUE A PRIMEITA COLOCADA, SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS FE-
DERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO: 02.006–SECRETARIA DE EDUCACAO 
– 02006.12.361.1005.1003 – CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS – 000057 
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES. VIGÊNCIA: até 11/06/2022. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 10601/2022 - 11.02.22 - MOURA E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 439.977,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB- SRP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h30min, do dia 21 de de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos novas para veículos pesados 
pertencentes a Prefeitura Municipal por percentual de desconto. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e 
retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 07 de Março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022- SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 10h30min, do dia21 de de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimentos de peças novas por percentual de desconto para veículos leves, movidos a gasolina/
álcool, com serviços de mão de obra Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 07 de Março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00120/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00120/2021, que objetiva: licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de Preços para Aquisições parceladas de 
água mineral e Botijão de Gás GLP, destinados a manutenção do Gabinete do Prefeito e de todas 
as Secretarias da Administração Municipal para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: JOAO PAULO DE BRITO GUEDES 71727455401 - R$ 
22.500,00; MT DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 13.520,00; REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL 
LTDA - R$ 336.602,00.

Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 34.2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 21 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de caçambas 
estacionárias para entulho e similares. Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 07 de Março de 2022.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP  Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 22 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Registro de preços para Aquisições  
parceladas de Materiais de Limpeza e outros para melhor atender as necessidades da administração 
municipal, conforme termo de referência  Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 07 de Março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP  Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 22 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Registro de preços para Aquisições  
parceladas de Materiais de Limpeza e outros para melhor atender as necessidades da administração 
municipal, conforme termo de referência  Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 07 de Março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00120/2021
Aos 01 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antônio André - Centro - 
Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho de 2007; Decreto Municipal nº 66, de 29 de Dezembro 
de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00120/2021 que 
objetiva o registro de preços para: licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Registro de Preços para Aquisições parceladas de água mineral e Botijão de Gás GLP, destinados 
a manutenção do Gabinete do Prefeito e de todas as Secretarias da Administração Municipal para 
o exercício de 2022; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

 VENCEDOR: JOAO PAULO DE BRITO GUEDES 71727455401
CNPJ: 43.674.889/0001-03
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1

ÁGUA MINERAL, sem gás, 
de fonte natural, potável, 
não gasosa, acondicionada 
em garrafão plástico, com 
prazo de validade não infe-
rior a 03 meses, com registro 
no órgão competente do 
Ministério da Saúde, com 
capacidade de 20 litros, 
retornável, só o liquido.

ITACOATIARA UND 5000 3,69 18.450,00

2

VASILHAME, água, gar-
rafão, material plástico, 
capacidade 20 litros, apli-
cação água mineral, carac-
terísticas adicionais vazio, 
transparente, retornável, 
nbr14222/14328.

PLASVALEN UND 270 15,00 4.050,00

TOTAL 22.500,00

VENCEDOR: MT DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 28.884.219/0001-10
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

3

ÁGUA MINERAL, sem gás, 
acondicionada em garrafa 
transparente de 500 ml, com 
lacre inviolável, prazo de 
validade mínimo de 12 me-
ses, com registro no órgão 
competente do Ministério da 
Saúde, não retornável.

 PLATINA UND 8000 0,65 5.200,00

4

ÁGUA MINERAL, sem gás, 
acondicionada em copo 
transparente de 200ml, com 
lacre inviolável, prazo de 
validade mínimo de 12 me-
ses, com registro no órgão 
competente do Ministério da 
Saúde, não retornável

PLATINA UND 13000 0,64 8.320,00

TOTAL 13.520,00
 VENCEDOR: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 03.092.570/0001-47
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

5

Aquisições parceladas 
de Botijão de Gás GLP 
c/13 kg (só conteúdo), 
destinados a atender 
as necessidades do 
Gabinete do Prefeito 
e as Secretarias Mu-
nicipais até o fim do 
exercício de 2022

BRASIL GÁS UND 1700 99,70 169.490,00

6

Aquisições parceladas 
de Botijão de Gás GLP 
c/45 kg (só conteúdo), 
destinados a atender 
as necessidades do 
Gabinete do Prefeito 
e as Secretarias Mu-
nicipais até o fim do 
exercício de 2022

BRASIL GÁS UND 440 379,80 167.112,00

TOTAL 336.602,00
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira 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 Presencial nº 00120/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00120/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- JOAO PAULO DE BRITO GUEDES 71727455401.
CNPJ: 43.674.889/0001-03.
Item(s): 1 - 2.
Valor: R$ 22.500,00.
- MT DISTRIBUIDORA EIRELI.
CNPJ: 28.884.219/0001-10.
Item(s): 3 - 4.
Valor: R$ 13.520,00.
- REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 03.092.570/0001-47.
Item(s): 5 - 6.
Valor: R$ 336.602,00.
Total: R$ 372.622,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de Preços 
para Aquisições parceladas de água mineral e Botijão de Gás GLP, destinados a manutenção do 
Gabinete do Prefeito e de todas as Secretarias da Administração Municipal para o exercício de 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00120/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00041/2022 - 01.02.22 - JOAO 
PAULO DE BRITO GUEDES 71727455401 - R$ 22.500,00; CT Nº 00042/2022 - 01.02.22 - MT 
DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 13.520,00; CT Nº 00043/2022 - 01.02.22 - REVENDEDORA DE 
GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 336.602,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, con-

voca as empresas: MARIA DO SOCORRO PRAXEDES DA SILVA, cadastrada no CNPJ nº 
44.904.575/0001-04, YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES – ME, cadastrada 
no CNPJ nº 29.497.979/0001-37, JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO – ME, cadastrada 
no CNPJ nº 29.471.401/0001-01, JAMESON JUNIORM JACOBINO DA SILVA – ME, cadas-
trada no CNPJ nº 40.769.141/0001-98, MAKLINY LIRA LEITE – ME, cadastrada no CNPJ nº 
29.727.545/0001-86, ULTRAMED DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI, cadastrada 
CNPJ nº 34.016.159/0001-16, MERSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
37.183.742/0001-00, para abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO. Para o dia 11.03.2022 às 09:00 
Horas. Os Envelopes de Habilitação serão abertos pela Comissão independente do comparecimento 
ou não dos licitantes, e será publicado o resultado na imprensa oficial, da mesma forma do aviso.

Ibiara-PB, 07 de Março de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Pregoeira, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00007/2022 com o seu objeto locação de veículos, conforme edital. 
Com as licitantes classificadas em todas as fases deste certame, a Pessoa Física o Sr° Agnaldo 
Pereira Souza, portador da RG n° 4.459.266 e do CPF n° 090.981.275-68, foi declarado vencedor 
com o valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e valor global de R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), e a pessoa física Elijames Veloso dos Santos, portador da RG n° 2.038.336 e do CPF n° 
026.379.234-07, foi declarado vencedor com o valor mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 
reais) e valor global de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Ibiara - PB, 07 de Março de 2022.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de medicamentos diversos, 
inclusive injetáveis e psicotrópicos. 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; Decreto Municipal nº 275/21; 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, 07 de Março de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Execução dos serviços de construção de unidade escolar com seis salas de aula neste 

Município. LICITANTES HABILITADOS: ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA; CARLOS 
ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI; CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA; IGOR ROCHA DE BRITO LIRA; 
R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SABUGI CONSTRUCOES EIRELI; TRABES 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA 
LTDA. LICITANTE INABILITADO: não houve licitante inabilitado. Comunica-se que a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 17/03/2022, às 08:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas a processo poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - 
Ingá - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 07 de Março de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RETIFICAÇÃO

No RESULTADO FASE PROPOSTA Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021, publicado 
Diário Oficial do Estado no dia 04 de março de 2022, página 75. ONDE LÊ-SE: Valor: R$ 331.942,61, 
LEIA-SE: Valor: R$ 331.942,61.

Itapororoca - PB, 04 de Março de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RETIFICAÇÃO

No RESULTADO FASE PROPOSTA Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021, publicado 
Diário Oficial do Estado no dia 04 de março de 2022, página 75. ONDE LÊ-SE: Valor: R$ 331.942,61, 
LEIA-SE: Valor: R$ 310.918,76.

Itapororoca - PB, 04 de Março de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor fami-
liar rural, destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro 
de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT 
Nº 00047/2022 - 25.02.22 - MARINALVA JOSEFA DA SILVA - R$ 16.819,50; CT Nº 00048/2022 
- 25.02.22 - FRANCISCO IVANILSON BARBOSA - R$ 19.374,50; CT Nº 00049/2022 - 25.02.22 
- SEBASTIÃO ARTHUR FELIX FILHO - R$ 15.375,00; CT Nº 00050/2022 - 25.02.22 - ALIDMON 
MARINHO SOUZA - R$ 18.923,50; CT Nº 00051/2022 - 25.02.22 - JOSÉ ROBERTO DOS SAN-
TOS - R$ 18.875,00; CT Nº 00052/2022 - 25.02.22 - MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS 
- R$ 10.375,00; CT Nº 00053/2022 - 25.02.22 - SEVERINO SANTANA DA SILVA - R$ 12.350,00; 
CT Nº 00054/2022 - 25.02.22 - MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA - R$ 13.950,00; CT Nº 00055/2022 
- 25.02.22 - AILZA BATISTA DA SILVA - R$ 18.850,00; CT Nº 00056/2022 - 25.02.22 - LUCELIO 
RODRIGUES DIONISIO - R$ 19.162,50; CT Nº 00057/2022 - 25.02.22 - MARICELIA CANDIDO 
SILVA DE OLIVEIRA - R$ 9.072,00; CT Nº 00058/2022 - 25.02.22 - JOSICLEIDE ALVES DA SILVA 
- R$ 15.375,00; CT Nº 00059/2022 - 25.02.22 - ADAILTON PINHEIRO DA SILVA - R$ 16.934,75; 
CT Nº 00060/2022 - 25.02.22 - FABIO AURELIO SANTOS BRAZ DE JESUS - R$ 10.301,75; CT 
Nº 00061/2022 - 25.02.22 - VITÓRIA HONORIO DA SILVA - R$ 13.170,50; CT Nº 00062/2022 - 
25.02.22 - ANTONIO JOSE GAMELEIRA - R$ 15.875,00; CT Nº 00063/2022 - 25.02.22 - VALDEMAR 
PAULO BERNARDO - R$ 15.125,00; CT Nº 00064/2022 - 25.02.22 - VANILDO LINHARES DE 
ALBURQUERQUE - R$ 2.250,00; CT Nº 00065/2022 - 25.02.22 - CARLOS EDUARDO SANTOS 
DE CARVALHO - R$ 7.500,00; CT Nº 00066/2022 - 25.02.22 - MANOEL VITOR GOMES SOARES 
DO NASCIMENTO - R$ 12.500,00; CT Nº 00067/2022 - 25.02.22 - SEVERINO MASCENA DA 
SILVA - R$ 8.500,00; CT Nº 00068/2022 - 25.02.22 - CREUZA LIMA DE OLIVEIRA - R$ 10.775,00; 
CT Nº 00069/2022 - 25.02.22 - CATOLEITE - COOP DOS PROD DE LEITE E DERIVADOS DE 
CATOLE DO - R$ 15.960,00; CT Nº 00070/2022 - 25.02.22 - CAPRIBOM COOPERATIVA DOS 
PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - R$ 151.060,00; CT Nº 00071/2022 - 25.02.22 
- FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO - R$ 162.500,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Março 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação de 
vias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.
juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 07 de Março de 2022
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00010/2022
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 DP00010/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo especializado de engenharia civil, para os serviços 
de acompanhamento, fiscalização e suporte técnico na área de construção civil do município de 
Logradouro/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JB EN-
GENHARIA LTDA - R$ 12.000,00 – Doze Mil Reais.

Logradouro - PB, 07 de março de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000011/2022
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 DP000011/2022, 
que objetiva: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades do 
município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decretos Estadual e Munici-
pal. ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: THAILSON ANISIO 
SOARES- R$ 45.000,00 – Quarenta e Cinco Mil Reais.

Logradouro - PB, 07 de março de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN0004/2022

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN0004/2022, 
que objetiva: Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica, compreendendo: Assessoria Adminis-
trativa e orientação jurídica, bem como, acompanhamento e preparação de defesas, recursos e/ou 
quaisquer outros procedimentos jurídicos de interesse da Secretaria de Administração.; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LOUISE FLÁVIA DINIZ VAZ, CPF: 
070.904.404-60 – Valor Mensal: R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) e no período Fevereiro a Dezembro 
de 2022 - R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais).

Logradouro - PB, 07 de março de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica, compreendendo: Assessoria Adminis-
trativa e orientação jurídica, bem como, acompanhamento e preparação de defesas, recursos e/
ou quaisquer outros procedimentos jurídicos de interesse da Secretaria de Administração. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN0004/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
OUTROS: – 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E LOUISE FLÁVIA DINIZ VAZ – CPF: 070.904.404-
60 - CT Nº 63/2022 – 07.03.2022 - valor total de R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais).

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades 
do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decretos Estadual e 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000011/2022. Recursos Próprios / 
Outros - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: Junho de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 45.000,00 – THAILSON ANISIO SOARES - 
CT Nº 00062/2022 – 07.03.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializado de engenharia civil, para os serviços 
de acompanhamento, fiscalização e suporte técnico na área de construção civil do município de 
Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2022. RECURSOS 
PRÓRIOS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Maio de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e JB ENGENHARIA LTDA - R$ 
12.000,00 – Doze Mil Reais - CT Nº 00061/2022 – 07.03.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais médicos hospitalares para melhor atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00016/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 4.4.90.52.01 
– Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00053/2022 - 07.03.22 
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 56.017,70; CT Nº 00054/2022 
- 07.03.22 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA - R$ 19.715,26; CT Nº 00055/2022 - 07.03.22 - JOSE NERGINO SOBREI-
RA - R$ 2.655,10; CT Nº 00056/2022 - 07.03.22 - M & R COMERCIO EIRELI - R$ 18.400,00; CT 
Nº 00057/2022 - 07.03.22 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 500,00; CT Nº 00058/2022 - 07.03.22 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI - R$ 1.361,96; CT Nº 00059/2022 - 07.03.22 - ODONTOMED MEDICAMEN-
TOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 153.774,45; CT Nº 00060/2022 - 07.03.22 
- TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 4.542,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
A Prefeitura de Manaíra torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe 

de Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB,  licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para a realização de serviços de 
desinsetização, desratização, descupinação, desalojamento de aves, desmocegação, desformi-
gação, limpeza de incineração de ninhos e limpeza e desinfecção de caixa D’água de todos os 
prédios pertencentes à Prefeitura Municipal de Manaíra- PB. Data e horário da sessão pública: às 
10:00 hs/min do dia 21/03/2022. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 07 de Março de 2022.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão 

Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais, Reagentes e Equipamentos para o 
Laboratório de Analises Clinica do Município de Manaíra –PB. Data e horário da sessão pública: 
às 11:00 hs/min do dia 28/03/2022. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da 
Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 07 de Março de 2022.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Ele-

trônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos 
da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Manaíra – PB. Data e horário do início da disputa: 
09:30 horas do dia 21/03/2022. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, 
164 - Centro - Manaíra - PB. 

Manaíra, 07 de março de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Ele-

trônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, zero quilômetro, ano/
modelo 2021 ou versão mais atualizada, tipo Ambulância Tipo A – Simples, Tipo Furgoneta para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Manaíra/PB, conforme Convênio 
Estadual nº 0048/2021. Data e horário do início da disputa: 10:00hs do dia 22/03/2022. LOCAL: 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Manaíra, 07 de março de 2022.

JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
MUNICÍPIO DE MANAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE que serão 
destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Manaíra/PB. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 10:00 
horas do dia 30 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua José Rosas, 
S/N - Centro - Manaíra - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública 
para abertura do respectivo envelope. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 07 de Março de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022
Fica Anulada a licitação supracitada, objetivando a Contratação de empresa especializada para 

Implantação de pavimentação asfáltica no Município de Manaíra/PB, conforme Contrato de Repasse 
nº 911782/2021/MDR/CAIXA, com fundamento na Súmula 473 do STF, artigo 49, § 1º da Lei 8.666/93. 
Pelas razões de fato e de direito expostas no Parecer técnico e Despacho do Prefeito do Município. 

Manaíra PB, 07 de março de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS N°. 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:00 horas do dia 28 de Março de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para Construção de Praça (Praça do Cemitério) no município de Manaíra/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicá-
veis. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra PB, 07 de março de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para Recuperação e Manutenção de 05 (cinco) Unidades 
Básica de Saúde (UBS) do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária e Memorial 
Descritivo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 238.066,00.

Manaíra - PB, 03 de Março de 2022
MANOEL VIRGULINO SIMÃO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00010/2021, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada para Ampliação da Creche Maria Lúcia Simplicio no Município 
de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 608.621,91.

Manaíra - PB, 03 de Março de 2022
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00012/2021, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de uma Quadra Poliesportiva 
com vestuário na Escola Municipal Professor Cicero Rabelo Nogueira no Município de Manaíra/PB, 
conforme Termo de Compromisso PAC203491/2012; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI– VALOR: R$ 223.823,78.

Manaíra - PB, 03 de Março de 2022
MANOEL VIRGULINO SIMÃO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a DISPENSA Nº 00002/2022, que objetiva: Contrata-
ção de empresa para construção de anexo na sede do SAMU, conforme planilha orçamentária no 
município de Manaíra/PB; RATIFICO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: ISA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 36.581.782/0001-47, 
Valor: R$ 31.998,62.

Manaíra - PB, 01 de fevereiro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para construção de anexo na sede do SAMU, conforme 
planilha orçamentária no município de Manaíra/PB

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022.
RECURSOS: 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 10 301 1008 1037 Implantar e Estru-

turar o Bloco de Atenção Básica - 10 305 1008 1041 Implantar e Estruturar o Bloco de Vigilância 
e Promoção em Saúde - 10 302 1008 1042 Implantar e Estruturar a REDE MAC - Média e Alta 
Complexidade - 10 122 1010 1039 Construir, Ampliar e Reformar Secretaria de Saúde - ELEMENTO 
DE DESPESA - 4490.51 Obras e Instalações. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Manaíra e: CONTRATO Nº 30201/2022 – ISA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

- CNPJ: 36.581.782/0001-47- R$ 31.998,62.
Manaíra - PB, 02 de fevereiro de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
Nos termos dos elementos constantes na Justificativa que instrui o processo e observado o pa-

recer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em Jornada Pedagógica para todos os profissionais que 
atuam na área da Educação do Município de Manaíra/PB no ano de 2022 com carga horária de curso 
ministrado de 40 horas/aulas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 12.359.017/0001-19. Valor: R$ 110.000,00.

Manaíra - PB, 01 de fevereiro de 2022
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 20501/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Jornada Pedagógica para todos os profis-

sionais que atuam na área da Educação do Município de Manaíra/PB, no ano de 2022 com carga 
horária de curso ministrado de 40 horas/aulas.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA.
CONTRATADO(S): FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 12.359.017/0001-19
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 12 361 1005 2020 

Manutenção de Outros Programas do FNDE; 12 361 1005 2023 Manutenção do FUNDEB Ensino 
Fundamental - Outras Despesas 30%; 12 361 1005 2024 Manutenção das Atividades do Ensino 
Fundamental – MDE; 12 365 1005 2026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil- CRECHE- 
MDE; 12 365 1005 2033 Manutenção do FUNDEB Educação Infantil- CRECHE - Outras Despesas 
30%. 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 (seis) meses
VALOR GLOBAL: R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais).

Manaíra - PB, 02 de Fevereiro de 2022
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do dia 18 de março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pro-
fissional especializados para consultas medicas destinados a secretaria de saúde de Marizópolis. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 009/15; Decreto 
Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 07 de março de 2022
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Fornecimento parcela e diário de Gêneros Alimentícios destinado a secretaria de Educação 
do Município de Marizópolis - PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 21 de Março 
de 2022. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 21 de Março de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 07 de Março de 2022
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 10:00 horas do dia 18 de março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA E DIARIA DE 
MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO 
DE MARIZOPOLIS/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.  E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 07 de Março de 2022
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 15:30 horas do dia 18 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Comercio varejista de combustíveis, 
na localização da br 230 km 100 ou na própria cidade de João Pessoa, para abastecimento dos 
veículos locados e pertencentes ao Município de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 
Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 16:30 horas do dia 18 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de kits de cama e 
banho destinado as creche do Município de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 
Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 07 de Março de 2022
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 13:30 horas do dia 18 de março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material 
descartável e médico hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde 
do Munícipio de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.  E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 07 de Março de 2022
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 21 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um Caminhão, 4x2, 0km 
“zero quilômetro”, comercializado pelo fabricante ou concessionária autorizada. 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, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 07 de Março de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Presidente e sua 

Comissão, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos, às 
08:30 horas do dia 25 de março de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa especializada para execução obra da segunda etapa de Am-
pliação  das instalações da Câmara Municipal localizada na Rua Horário Nóbrega, Belo Horizonte, 
Patos/PB, conforme especificação no edital e seus anexos. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 07 de março de 2022. 
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2022
O Município de Paulista torna público para ciência dos interessados que estarão abertas, a partir 

da publicação até o dia 08/03/2022, nos dias úteis, no horário das 08:00h às 12:00h, as inscrições 
para o Processo de Credenciamento de prestadores de serviço(s) de pedreiro(s), ajudante(s) 
ou servente(s) de pedreiro(s), pintor(es), carpinteiro(s), calceteiro(s), armador(es), eletricista(s), 
ajudante(s) de eletricista(s), encanador(es) e soldador(es) para atender as demandas e suprir as 
necessidades das secretarias municipais da Prefeitura de Paulista do Município, nos moldes da 
Lei 8.666/93, art. 25, caput, por meio do Edital de Chamamento Público nº 002/2022. Os envelopes 
serão recebidos, abertos, analisados, conferidos, verificando as exigências do Edital pela Comissão 
Permanente de Licitação, em até 05 (cinco) dias úteis subseqüentes à sua entrega, podendo ser 
prorrogado por igual período, e divulgado resultado através de ATA, no site da prefeitura http://www.
paulista.pb.gov.br, bem como em quadro de aviso da CPL da Prefeitura.     

O edital está disponível na sala da comissão de licitação, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - 
Centro - Paulista – PB, no Portal Oficial do Município: http://www.paulista.pb.gov.br .

Paulista, 07 de março de 2022.
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
Torna público que fará realizar através da Secretaria Municipal de Educação, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Março de 2022, 
chamada pública para: COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 
CONFORME LEI 11.947/2009 DE 16 DE JULHO DE 2009, E A RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38/2009 
e 26/2013 e demais secretarias do município. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Paulista - PB, 07 de março de 2022
SILMARA FERREIRA DUTRA 

Secretaria de Educação 
VALMAR ARRUDA DE OLIVEIRA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 22 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 EMPRESA PARA OS 
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SERVIÇOS DE LAVAGEM 
DE VEÍCULOS a ser utilizado na manutenção das viaturas do MUNICÍPIO de Paulista. 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 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefo-
ne: (0) 0. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 07 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 22 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcela e diário de Gêneros Alimentícios 
destinado a diversas secretarias do Município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 07 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada e diária 
de Gêneros Alimentícios, destinado a merenda escolar do programa PNAE, deste município de 
Paulista/PB. Abertura da sessão publica: 15:30 horas do dia 23 de Março de 2022. Início da fase 
de lances: 15:31 horas do dia 23 de Março 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 5.450/05; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Paulista - PB, 07 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 15:00 horas do dia 22 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Fardamentos escolares destinado 
a secretaria de educaçãodo Município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 07 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 13:30 horas do dia 22 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos permanente destinado 
a secretaria de saúde do Município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 07 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00013/2022, por 

menor preço por itens, com objeto, serviços de exames por imagem. Abertura dia 22/03/2022 às 10:00 
horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedra-
branca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 07 de março de 2022
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE NOTIFICAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca através de seu Pregoeiro, torna público para conhe-

cimento dos interessados a interposição de recurso administrativo por parte da licitante: JOSEFA 
CARLOS DE MORAIS CICERO-ME - CNPJ Nº 19.454.918/0001-39, para conhecimentos dos demais 
licitantes para que querendo apresentar contra razoes abre-se vista aos interessados no inteiro teor 
do recurso. Demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca-PB, 03 de maço de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 
0007/2022, cujo objeto é o Contratação de empresa ou pessoa física, do ramo, para o fornecimento 
de refeição de forma parcelada e preparo das refeições no próprio município de Pedra Branca. 
Foi declarada vencedora: CARLOS ANTONIO CUSTÓDIO DA SILVA, com o valor global de R$ 
80.800,00 (oitenta mil e oitocentos reais), em atendimento ao artigo 3º da lei 123/06, a mesma veio 
a apresentar sua certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos federais 
e dívida ativa da união “atual”.

Pedra Branca-PB, 25 de fevereiro de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 0010/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado 

de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 0010/2022, cujo 
objeto serviços de funerária. Tem como vencedora: AGURISMANA CATIA SOUSA-ME – CNPJ 
Nº 01.660.147/0001-70, com o valor global de R$ 123.870,00 (cento e vinte e três mil oitocentos 
e setenta reais)

Pedra Branca-PB, 07 de março de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00011/2022, por 

menor preços unitário, com objeto, Aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, 
destinados a várias secretarias. Abertura dia 18/03/2022 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 
391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 04 de Março de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGAO ELETRONICO Nº 0003/2022
O Prefeito municipal de Pedra Branca – PB, torna público a REVOGAÇÃO da licitação PREGÃO 

ELETRONICO nº 0003/2022, com objeto Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada 
de carnes bovina, frango e seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos 
programas da secretaria de educação do Município de Pedra Branca-PB a revogação se deu por 
o certame ter ficado com mais de 50% dos itens fracassados.

Pedra Branca-PB, 07 de março de 2022.
Josemario Bastos de Souza

prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Objeto: credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos.
Vencedoras: CONSULTÓRIO MED SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA venceu os itens 01,02 e 

03 com valor global de R$ 292.800,00 (duzentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) a empresa 
BRENDO BARBOZA SOUSA-ME venceu o item 04 com valor global de R$ 201.600,00 (duzentos e 
um mil e seiscentos reais) e a empresa LCTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA venceu o item 05 com 
valor global R$ 202.800,00 (duzentos e dois mil e oitocentos reais).

R E S O L V E: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. Estando convocadas 
para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 03 de março de 2022.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000122022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00012/2022, tipo 

menor preços unitário, cujo objeto é a contratação de empresa para os serviços de exame laboratorial. 
Abertura dia 21/03/2022 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo 
e-mail pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 07 de março de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000122022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00012/2022, tipo 

menor preços unitário, cujo objeto é a contratação de empresa para os serviços de exame laboratorial. 
Abertura dia 21/03/2022 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo 
e-mail pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 07 de março de 2022
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: RONALDO PAIVA NUNES- ME - CNPJ Nº 35.588.417/0001-00
Objeto: Aquisição de material de expediente
      Valor global: R$ 1.075.524,56 (um milhão setenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e seis centavos)
Pedra Branca –PB, 25 de fevereiro de 2022

Josemario Bastos de Souza
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: CONSULTÓRIO MED SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Objeto: credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos
venceu os itens 01,02 e 03 com valor global de R$ 292.800,00 (duzentos e noventa e dois mil 

e oitocentos reais).
Pedra Branca-PB, 04 de março de 2022

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: BRENDO BARBOZA SOUSA-ME 
Objeto: credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos
venceu o item 04 com valor global de R$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais) 

Pedra Branca-PB, 04 de março de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: LCTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
Objeto: credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos
venceu o item 05 com valor global R$ 202.800,00 (duzentos e dois mil e oitocentos reais).

Pedra Branca-PB, 04 de março de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0005/2022

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 0005/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  

- ME - CNPJ Nº 42.890.879/0001-34
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de gabinete odontológico 

completo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca/PB.
VALOR GLOBAL  R$ 47.996,00 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2022.

Pedra Branca -  PB, em 25 de fevereiro de 2022
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 008/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratado: RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA 
Objeto: contratação dos Serviços de Radiodifusão.
Valor Global: R$ 36.00,00 (trinta e seis mil reais).  

Pedra Branca-PB, 25 de fevereiro de 2022.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00008/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO 
FERNANDES LTDA – ME - CNPJ nº 13.498.861/0001-93, com o Valor Mensal Estipulado deR$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais) e Valor Global Estipulado deR$ 182.000,00 (cento e 
oitenta e dois mil reais), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados 
na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de 
ENDOCRINOLOGIA, referente a Chamada Pública 00001/2022.

Piancó – PB, em 07 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00008/2022.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA – ME - CNPJ 

nº 13.498.861/0001-93.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de ENDOCRINOLOGIA, 
referente a Chamada Pública 00001/2022.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
VALOR GLOBAL ESTIPULADO:R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).

Piancó – PB, em 07 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.011/2022, em 18.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CICERO RODRIGUES DA SILVA-ME 
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de Peças para o fornecimento de forma emergencial as 

necessidades de todas as Secretarias do Município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 07 de março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, 

CNPJ Nº 09.478.023/0001-80
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais odontológicos 

destinados a secretaria de Saúde do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global:R$ 70.400,12 (setenta mil, quatrocentos reais e doze centavos)

Piancó-PB, 04 de marçode 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE ADIAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00002/2022
Torna público o adiamento da TOMADA DE PREÇOS Nº. 00002/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DE 
QUADRA COBERTA NO BAIRRO LIMEIRA, PICUÍ-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. Nova 
data para início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 24 de março de 2022. Local: Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Picuí, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte 
Santo - Picuí - PB. Motivo do Adiamento: Reformulação do edital e/ou seus anexos. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 07 de março de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO 

DE PRATA/PB. LICITANTES HABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CONSTRU-
TORA APODI EIRELI; ELF TEXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI; HARPIA EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI – ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 16/03/2022, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Vicente 
Neri, 78 - Centro - Prata - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 14 de Fevereiro de 2022
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha Mecani-
zada, conforme Proposta 019823/2021/MAPA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 
de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 22 de Março de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 07 de Março de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOSNº. 00005/2021
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº00005/2021 –cujoObjeto 

é: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS, CONFORME – CT 1074308–88/2020”.Decisão: Julgar PROCEDENTE o recurso a presen-
tado pela empresa COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58, 
revertendo, portanto, a decisão que a considerava inabilitada, passando a mesma a condição 
de HABILITADA no certame. As razões dejulgamento se encontram disponibilizadas noSetor de 
Licitações da Prefeitura de Prata/PB, à Rua Vicente Neri, 78, Centro, no horário de expediente. 
Referência legal: Lei nº 8.666/93.Data do Julgamento doRecurso: 17/02/2022. Vistas do processo 
poderão ser obtidasperante a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada a 
sessão pública para abertura das propostas preços para o dia 11/03/2022, às 08h30min, Setor de 
Licitações da Prefeitura de Prata/PB.

Prata– PB, 21 de fevereirode 2022.
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 25 de março de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
(CRAS). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 07 de março de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTANTES DA TABELA CMED–AN-
VISA VIGENTE; ADJUDICO o seu objeto a: FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 265.457,50.

Remígio - PB, 14 de Fevereiro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTANTES DA TABELA CMED–ANVISA VIGENTE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARIAS COMERCIO VARE-
JISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 265.457,50.

Remígio - PB, 16 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTANTES 
DA TABELA CMED–ANVISA VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 
2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 3390.30 99 Material de Consumo 3390.32 
99 Material de Distribuição Gratuita Fonte de recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00029/2022 
- 16.02.22 - FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 265.457,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Março de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
engenharia para realizar obra civil pública de reassentamento de pavimentação em paralelepípedos 
no Município de Riachão do Bacamarte. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Riachao do Bacamarte - PB, 07 de Março de 2022
AFRANIO DE ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento diário de produtos de panificação e 
derivados do leite para atender as necessidades das Secretarias do Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 18/03/2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, 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 temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 07 de março de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN002/2022

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 IN002/2022, 
que objetiva: Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica da Câmara Municipal 
de Santo André-PB no exercício de 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDI-
CO o seu objeto a: ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ N.º 
34.221.510/0001-00, com endereço na Rua Antônio Ivo, n.º 55, Sala 01, Alto da Bela Vista, Cep.: 
58.660-000, Juazeirinho – PB - R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais). 

Santo André - PB, 04 de março de 2022.
Maria Cristiane Alves de Medeiros

Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RETIFICAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE HUM 
VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN ACTIV 1.8L, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SÃO JOÃO DO TIGR. Devido a um erro de digitação, retifica-se o aviso de licitação - ONDE DE LÊ: 
“AQUISIÇÃO DE HUM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN ACTIV 1.8L, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO TIGRE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de Março 
de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 16 de Março de 2022”. LEIA-SE: “AQUISI-
ÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 0KM DO TIPO MINI VAN, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 1.6, 
VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO 
FABRICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Março de 
2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 18 de Março de 2022”.

São João do Tigre -PB, 08 de Março de 2022
ZENON FLORÊNCIO LIMA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00010/2022
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 DV00010/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO CIVIL) PARA ELA-
BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DIVERSOS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 
OBRAS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NUNES SILVA 
NUNES - R$ 15.250,00.

São João do Tigre - PB, 24 de Fevereiro de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 18 de Março de 2022. 
Início da fase de lances: 10:31 horas do dia 18 de Março 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 10024/19; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: 
www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 08 de Março de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA, PODA DE ÁRVORES, E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA E 
RURAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU-
RA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 02701/2021 - E L F Teixeira Construções e 
Serviços Eireli - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 1.557.200,00; e prorroga o 
prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 24.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO CIVIL) PARA ELA-
BORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DIVERSOS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 
OBRAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São João do Tigre: 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 
122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 3.3.90.39 00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 25/08/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 02001/2022 - 25.02.22 - 
NUNES SILVA NUNES - R$ 15.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior percentual de desconto, para: Aquisição parcelada de 
Medicamentos que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, com o maior percentual 
de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde de São José do Bonfim - PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 
horas do dia 18/03/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 18/03/2022. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 019/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 04 de Março de 2022
JOSEILDO ALVES MOTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de material de mídia, para atender das necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação de São José de Piranhas - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Março de 2022, no Auditório 
Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São 
José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, proviso-
riamente instalada na Secretaria Municipal de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro 
- São José de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital:www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 07 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada para prestar serviço na área da saúde, com profissional 
especializado em Cardiologia para realizar Risco Cirúrgico com aparelhagem inclusiva e emissão de 
laudo, a serem realizados neste município, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do 
Município de São José de Piranhas–PB, às 10:00 horas do dia 23 de Março de 2022, no Auditório 
Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São 
José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, proviso-
riamente instalada na Secretaria Municipal de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro 
- São José de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital:www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 07 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Fornecimento 
de plantas e serviço de plantio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo da Prefeitura de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 23 de Março 
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, 07de Março de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
Pregão Presencial nº 001/2022 

Objetivo:Aquisição de combustível (gasolina comum) para atender a frota de veículos da CÂ-
MARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital

Data da sessão:23 de março de 2022, às 15h00min, Sala de reuniões da CPL do Prédio da 
CÂMARA de SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, localizada a Rua Inácio Lira, S/n, Centro - SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS - PB. Informações pelo tel.: (83) 3552-1061, no site www.tce.pb.gov.br,https://cmsaojo-
sedepiranhas.pb.gov.br/licitacao.php: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

São Jose de Piranhas-PB, 07 de março de 2022.
Roberta Leonor Barros Bezerra

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 
16 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISI-
ÇÃO PARA PRONTA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E ITENS ESCOLARES PARA UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉDO SABUGÍ–PB, CONFORME TERMO DE REFE-
RENCIA. 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 
00001/19; 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. Telefo-
ne: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 03 de Fevereiro de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas 
do dia 18 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de carteira universitária conforme 
termo de referência e anexos ao edital. Conforme convenio 0403/2021 – Secretaria de Estado e 
da Educação e da Ciência e Tecnologia. Estado da Paraíba PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.
pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 04 de Marçode 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de Alimentação Escolar, em cumprimento do estabelecido pela 
Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 38/2009 do Ministério da Educação, e Lei Municipal nº 389/2009, 
através da Solicitação de Compras da Secretaria Municipal de Educação. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 
25 de março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - 
Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - 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 07:00 às 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 23 de Fevereiro de 2022
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 

Objetivo:Aquisição parcelada de mochilas e de kits contendo material escolar para atender as 
necessidades da Secretaria De Educação do Município de Serra Grande – PB, conforme especifi-
cações no edital, conforme especificações no edital.

Data da sessão: 21 de março 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/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 

Objetivo:Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 
Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital, conforme 
especificações no edital.

Data da sessão: 21 de março de 2022, às 13h00min, 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/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 07 de março de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 

Objetivo:Aquisição parcelada de material de informática para atender as necessidades de todas 
as secretarias do município de Serra Grande –PB, conforme especificações no edital, conforme 
especificações no edital.

Data da sessão:23 de março 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/licita-
caolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 07 de março de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO
AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS N 1/2022
Torna-se público que,
Sessão pública suspensa. O resultado da Fase Habilitação será publicado posteriormente. O 

Presidente informou aos presentes que uma nova reunião para continuidade dos trabalhos será 
marcada mediante publicação na imprensa oficial. Os envelopes contendo a Proposta de Preços 
dos licitantes qualificados nesta reunião permanecem lacrados em poder da Comissão.

Telefone: no site
Email: no site

SERTAOZINHO- PB, 07-03-2022.
MARIA ELENITA BATISTA

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
RETIFICAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº00021/2022

No AVISO DE LICITAÇÃOPUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO do dia 19 de Fevereiro 
2022.Ondena página 42 do Diário Oficial do EstadoSE LÊ:“às 08:30 horas do dia 08 de Março de 
2022”;mas na verdade LEIA-SE:“às 10:00 horas do dia 08 de Março de 2022”.Permanecem inal-
teradas as demais informações. 

Sumé - PB, 07 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Março de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 07 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MAQUINA 
AGRICOLA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 
113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 07 de Março de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE MERENDA 
ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Tacima: 04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
04000.12.306.2002.2007 – MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00019/2022 - 07.03.22 - KL COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA - R$ 375.591,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS

FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos – FASE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0003-2022, que objetiva: 
Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção do Ginásio 
de Esportes da Escola Boa Vista, localizado no distrito Alecrim, na zona rural do Município de Umbu-
zeiro - PB. Cuja sessão pública será realizada no dia 17 de Março de 2022, as 08h00min, no mesmo 
local anteriormente divulgado. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com.  www.umbuzeiro.pb.gov.br. . 

Umbuzeiro - PB,07de Março2022.
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022
PROCESSO Nº 19.000.014174.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, 
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 21/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00302-5
João Pessoa, 07 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 – UASG 925302
PROCESSO Nº 26.201.007077.2020

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, 
UTENSÍLIOS E EPI´S, destinado ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PB, 
com abertura agendada para o dia 16/03/2022 às 09:00h, fica ADIADO para o dia 21/03/2022 às 09h 
. Por oportuno, solicitamos que acompanhem o certame através dos sites www.centraldecompras.
pb.gov.br e www.gov.br/compras.

CADASTRO CGE Nº 21-02043-6
João Pessoa, 07 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2021
PROCESSO Nº 19.000.012507.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CO-
MUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, 
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, destinado 
à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 902272021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00053-6
João Pessoa, 07 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/01588
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021

DATA DE ABERTURA: 21/03/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 21/03/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-00350-4
LICITAÇÃO BB Nº 925986
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 

FIO 30 PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade Pregão do tipo Eletrô-
nico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.
licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecom-
pras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 
600 – TRANSF F A F – MANUTENÇÃO AÇÕES E SERVIÇOS. Consultas com a Pregoeira e a sua 
Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 
ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 07 de março de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1
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CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 

Geral Ordinária, que será realizada no dia 15 de março de 2022, às 11h00 (onze horas) em primeira 
convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser realizada 
na sede da Empresa, localizada à Av : Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: 
Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciar as contas dos administradores, examinar , discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2021;

2. Apreciar o relatório do Conselho Fiscal e decisão do Conselho de Administração.
João Pessoa,   07  de março de 2022. 

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS
Representante do Acionista Majoritário

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR,  convi-

dados a participar da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 15 de março de 2022, 
às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Apreciar as contas dos administradores, examinar , discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2021;

2- Apreciar o relatório do Conselho Fiscal e decisão do Conselho de administração.
João Pessoa, 07  de março  de 2022.

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS
Representante do Acionista Majoritário

PBTUR HOTEÍS S/A
CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da PBTUR HOTÉIS S/A, convi-
dados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de março de 2022, às 10:30h 
(dez horas e trinta minutos), na sede da Empresa, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 100, 
Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação do relatório do Conselho Fiscal referente as Demonstrações Financeiras e Balanço 
Geral do exercício findo de 2021;

João Pessoa, 07  de  março de 2022.
RUTH AVELINO CAVALCANTI

Diretora–Presidente

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da EMPRESA PARAIBANA DE 

TURISMO S/A - PBTUR, convidados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de 
março de 2022, às 10:00h (dez horas), na sede da PBTUR, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 
100, Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal referente as Demonstrações Financeiras e Balanço 
Geral do exercício findo de 2021;

João Pessoa,  07 de março de 2022
RUTH AVELINO CAVALCANTI

Diretora - Presidente

Comarca de 3ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 
0861866-95.2020.8.15.2001. Ação: RESCISÃO CONTRATUAL. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
do(a) 3ªVara Cível da Capital, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem 
conhecimentodo presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, 
promovida porAUTOR: JEFFERSON DE MORAIS TOLEDO, LLY CHAVES DE MORAIS TOLEDO 
em face deMARIA DE LA SALETE LOPES DE MATOS PEREIRA E OUTROS, que através do pre-
sente Editalmanda o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar a promovida MARIA DE LA SALETE 
LOPES DEMATOS PEREIRA, atualmente em local incerto e não sabido, para, querendo, contestar a 
presente açãono prazo de 15 dias, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pelo(a) autor(a). Epara que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado em 
jornal de grandecirculação local e afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 3ª 
Vara Cível daCapital-Pb, 18 de fevereiro de 2022. Eu, Hamilton P. Gomes, Chefe de cartório desta 
vara, o digitei. JOSÉ HERBERT LUNA LISBOA, Juiz(a) de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 2022

O Sr. Paulo Roberto Wanderley Silva, Diretor Presidente da CREDJUST-Cooperativa de Crédito 
Mútuo dos Integrantes da Justiça do Trabalho da 13ª Região – Ltda., no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 961 
(novecentos e sessenta e um), em condições de votar para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) digital com transmissão e participação on-line, a realizar-se no dia 19 de março 
de 2022 (sábado) em plataforma eletrônica de transmissão, conduzida diretamente da Sede da 
CREDJUST-Cooperativa de Crédito Mútuo dos Integrantes da Justiça do Trabalho da 13ª Região, 
situado na Avenida Almirante Barroso, nº 600, Sala 006, Centro, João Pessoa – PB, 58.013-120 com 
acesso pelos cooperados através do link: http://assembleia.curia.coop  com os seguintes horários: 
a 1ª convocação, às 7h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; a 2ª convocação, 
às 8h, com a presença de metade mais um dos cooperados; 3ª e última convocação, às 9h, com a 
presença de no mínimo 10 (dez) cooperados. A assembleia irá deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DA PAUTA DO DIA: 
1- Prestação de contas exercício de 2021, compreendendo: demonstrações contábeis, parecer 

do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente;
2- Destinação das sobras apuradas do exercício de 2021;
3- Eleições dos componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal, com mandato até AGO de 2024;
4- Aprovação do regulamento da atividade de auditoria interna 2022;
5- Fixação do valor dos honorários da diretoria e da cédula de presença dos membros da diretoria 

e dos membros do Conselho Fiscal.
Informações quanto ao acesso do ambiente digital da assembleia:
1- A plataforma digital de transmissão da assembleia poderá ser acessada a partir de computador, 

notebook, celular ou tablet, desde que conectados à internet e que possuam recursos de webcam 
e microfone. A Credjust não se responsabiliza por falhas de conexão à internet, transmissão e 
recepção do cooperado;

2- Para fins de prévio cadastro necessário a todos os cooperados que desejem participar da 
assembleia, o cooperado deverá enviar a partir da publicação deste edital, com prazo máximo de 
recebimento das informações até 30 minutos antes do início da assembleia do dia 19/03/2022, os 
seguintes dados: nome completo, número de identificação no RG e no CPF, e-mail e o número do 
celular com DDD, para o seguinte endereço eletrônico: agocredjust@gmail.com , e deverá anexar 
a este e-mail  documento de identificação (RG/CPF ou Carteira de Motorista).

3- O cooperado deverá receber um e-mail de Confirmação de Cadastro do remetente nao_res-
ponda@curia.coop antes da realização da assembleia, que terá um link para cadastrar sua senha. 
Ao terminar o cadastro, o cooperado será redirecionado para a página de visualização da assembleia 
digital, de url http://assembleia.curia.coop para prévio conhecimento. O acesso será mediante uso 
de login e senha pessoal e intransferível do cooperado, criados a partir da finalização do cadastro 
para acesso a assembleia digital a realizar-se dia 19/03/2022;

4- Com o acesso no dia da assembleia digital, o cooperado poderá participar e assistir a trans-
missão da assembleia e ter acesso a PAUTA. A votação da ordem da pauta do dia ocorrerá após 
apresentação e discussão de cada item durante a assembleia, após o que será aberta a votação 
do item correspondente em um tempo definido. Será informado um código para cada item no ato 
da votação;

5- A documentação relacionada aos assuntos a serem deliberados poderão ser disponibilizadas 
ao cooperado, mediante solicitação, através de e-mail além disso, estarão acessível durante todo 
evento, em tempo real.

João Pessoa, 07 de março de 2022.

LEONARDO MACHADO DIAS,725.890.944-34torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LicençaPrévia e Licença de Instalação para 
construção de imóvel residencial situado no CondominoAlamoana, Lote 348, Quadra 26 , Amazonia 
Park , Cabedelo -pb.

3R ENGENHARIA LTDA. – CNPJ: Nº 10.898.590/0001-75. Torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia para um Residencial Multifamiliar – com 192 (cento 
e noventa e duas) unidades denominado de MONTE CASSINO CLUB RESIDENCE, situado a Rua 
Radialista Nilton Francisco dos Santos Júnior, s/n – Planalto Boa Esperança - João Pessoa/PB.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Operação Nº 350/2021, em 
João Pessoa, 21 de fevereiro de 2022. Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema 
de Abastecimento de Água da comunidadeArruído e Caiçara,composto de 02 (dois) poços; 02 
(duas) estações elevatórias de água tratada; 02 (dois) Reservatórios elevados; Adutora de 1.600m; 
Tratamento através de cloração com dosador de cloro; 02 (dois) Reservatórios elevados; Rede de 
distribuição e ligações domiciliares. MUNICÍPIO: São José de Piranhas e Cajazeiras/PB. Processo: 
2021-008117/TEC/LO-8134.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 199/2022, 
em João Pessoa, 31 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção do 
Sistema de Abastecimento de Água contemplando captação, estações elevatórias, adutora de 
água tratada, rede de distribuição, reservatórios, chafariz e ligações domiciliares, beneficiando as 
comunidades Santana 1, Santana 2, Malhadinha e Pau Ferro. MUNICÍPIO: Monteiro/PB. Processo: 
2022-000111/TEC/LI-8300.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 09/2022, em 
João Pessoa, 04 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Autorização Ambiental 
para execução de recuperação da Barragem Genipapeiro. MUNICÍPIO: São José de Lagoa Tapada/
PB. Processo: 2021-005823/TEC/AA-6679.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 146/2022, 
em João Pessoa, 21 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da 
Barragem Frutuoso, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza 
de calhas, entre outros serviços. MUNICÍPIO: Aguiar/PB. Processo: 2022-000137/TEC/AA-6949.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 149/2022, em João 
Pessoa, 21 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da Barragem 
Boqueirão do Cais, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza 
de calhas, entre outros serviços. MUNICÍPIO: Cuité/PB. Processo: 2022-000095/TEC/AA-6937.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 149/2022, em João 
Pessoa, 21 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da Barragem 
Boqueirão do Cais, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza 
de calhas, entre outros serviços. MUNICÍPIO: Cuité/PB. Processo: 2022-000095/TEC/AA-6937.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 148/2022, 
em João Pessoa, 21 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da 
Barragem Várzea, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de 
calhas, entre outros serviços. Volume de acumulação de 1.132.975 m². MUNICÍPIO: Várzea/PB. 
Processo: 2022-000136/TEC/AA-6948.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-

rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 147/2022, 
em João Pessoa, 21 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da 
Barragem Catolé, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de 
calhas, entre outros serviços. Volume de acumulação de 10.500.000 m³. MUNICÍPIO: Manaíra/PB. 
Processo: 2022-000131/TEC/AA-6946.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 171/2022, 
em João Pessoa, 26 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da 
Barragem Timbaúba, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza 
de calhas, entre outros serviços. Volume de acumulação de 15.438.572 m³. MUNICÍPIO: Juru/PB. 
Processo: 2022-000098/TEC/AA-6939.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 173/2022, 
em João Pessoa, 26 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da 
Barragem Bartolomeu, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza 
de calhas, entre outros serviços. Volume de acumulação de 17.570.556 m³. MUNICÍPIO: Bonito de 
Santa Fé/PB. Processo: 2022-000132/TEC/AA-6947.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 172/2022, 
em João Pessoa, 26 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da 
Barragem Glória, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de 
calhas, entre outros serviços. Volume de acumulação de 1.349.980 m³. MUNICÍPIO: Juru/PB. 
Processo: 2022-000092/TEC/AA-6935.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 181/2022, 
em João Pessoa, 28 de janeiro de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da 
Barragem Riacho do Bichinho, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e 
limpeza de calhas, entre outros serviços. MUNICÍPIO: Barra de São Miguel/PB. Processo: 2022-
000097/TEC/AA-6938.

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022

15º SALÃO DO ARTESANATO RAÍZES BRASILEIRAS
A Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico - SETDE, por intermédio da 

Gestão Estadual do Programa do Artesanato Paraibano - PAP, em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) na Portaria nº 1.007-SEI, de 11 de 
junho de2018,tornapúblicooprocessodeseleçãodeinteressadosemparticipardo15ºSalãodoArtesana
to Raízes Brasileiras, aplicando as normas e exigências estabelecidas na legislação citada neste 
Edital e seusanexos. 

1. DO OBJETIVO DA SELEÇÃOPÚBLICA
1.1 O presente edital tem por objetivo selecionar artesãos e entidades representativas do 

artesanato, com suas respectivas produções, para ocupação de um espaço coletivo de 50 m², para 
a divulgação e comercializaçãodeprodutosartesanaisdaParaíbano15ºSalãodoArtesanatoRaízesBras
ileiras,que ocorrerá entre os dias 04 a 08 de maio de 2022, no Pátio Brasil Shopping - Brasília –DF.

1.2 Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, 
hospedagem e alimentação durante todo oevento.

1.3 Ficará sob a responsabilidade da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico 
- SETDE transportar as peças de artesanato, desde que devidamenteacondicionadas.

1.4 Os selecionados desde já ficam cientes que eventuais danos, integrais ou parciais, nas 
peças de artesanato decorrentes do transporte serão de sua responsabilidade exclusiva, salvo se 
o transporte for realizado com imperícia e imprudência, devidamente certificada pelas autoridades 
detrânsito.

1.5 Os selecionados se comprometem em chegar um dia antes da abertura do referido 
evento para montagem do estande, e retornar a sua cidade um dia após o término do evento, para 
a desmontagem do estande e embarque das peças no caminhão ou outro meio detransporte.

2. DASOPORTUNIDADES
2.1 Serão disponibilizadas para este edital 11 vagas,sendo:
a) 5 vagas para artesãosindividuais;
b) 5 vagas para entidades representativas do artesanato (pessoa jurídica de direito privado 

sem fins lucrativos);
c) 1 vaga para mestre artesão;e
d) 30% das vagas serão destinadas para artesãos ou entidades representativas do arte-

sanato que não tenham participado das últimas duas feiras apoiadas pelo Programa do Artesanato 
Brasileiro.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar da seleção: I – Artesão individualque:
a. Seja maior de 16anos;
b. Esteja cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro 

(SICAB), com a Carteira Nacional dentro do prazo de validade no momento dainscrição;
c. Resida no Estado daParaíba;
d. Tenha disponibilidade e condições físicas e financeiras para viajar e realizar a comer-

cialização dos seus produtos durante oevento.
e. Apresentar cartão de vacina da Covid 19 com as duas doses ( Astrazeneca/Coronavac/ 

Pfizer) ou dose única se for a vacina da Jansen no dia doembarque.
f. Possua máquina de cartão de crédito/débito oupix.
II – Entidade Representativa (pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos) que:
a. Tenha sede no Estado da Paraíba;
b. Seja legalmente constituída;e
c. Esteja cadastrada no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro 

(SICAB), bem como os respectivos integrantes que serão beneficiados;e
d. Tenha disponibilidade de enviar um representante para viajar e realizar a comercialização 

dos produtos da entidade selecionada durante oevento.
e. Representante apresente cartão de vacina da Covid 19 com as duas doses ( Astrazeneca/

Coronavac/Pfizer) ou dose única se for a vacina daJansen.
f. Entidade ou representante possua máquina de cartão de crédito/débito oupix.
3.2 Caso venha a ser selecionado, o artesão maior de 16 e menor de 18 anos que não for 

emancipado deverá, no ato da entrega das peças, apresentar Autorização para Viagem Nacional 
de Adolescente (AnexoII),firmadapeloseuresponsávellegal,oudarprocuração,quedeveráserlavrada
emCartório, nomeando quem realizará em seu nome acomercialização.

3.3 O artesão selecionado, não tendo condições de comparecer ao evento, deverá 
entregar com antecedência à Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico - 
SETDE,procuração por instrumento público indicando quem comercializará seus produtos, sendo 
que o outorgado não poderá ser artesão individual e entidade selecionada. (Modelo de Procuração, 
AnexoIII).

4. DASINSCRIÇÕES
4.1 Para inscrição, o interessado deverá preencher o formulário de inscrição (Anexo I, II ou 

III), o Termo de Compromisso (Anexo III e IV), a Carta de Anuência do Artesão Representado por 
Entidade (AnexoVI), caso o artesão seja representado por entidade, a Declaração de Direito de 
Uso da Imagem (Anexo VI) e apresentar os seguintesdocumentos:

I –Se Artesão:
● Cópia de documento de identificação oficial e do CPF, ou documento oficial que os 

substituam (frente everso);
● Fornecimento do número da Carteira do SICAB;
● Fotos das peças artesanais que pretende comercializar, de diferentes ângulos, na forma 

impressa, em CD/DVD, ou arquivo de imagem enviado por meio eletrônico; caso o artesão trabalhe 
com mais de uma matéria-prima, enviar três fotos de cada peça por tipo de matéria-prima. As peças 
devem conter relação com o cadastro do SICAB;

OBS.1 A falta das fotos ou envio de fotos não compatíveis irá desclassificar o artesão, bem como 
a falta do envio dos outros documentos solicitados;

OBS.2 A inscrição neste edital é individual, pessoal e intransferível, exceto casos previstos em 
lei (Procuração).

● Comprovante de residência recente (dos últimos três meses). II – Se Entidade Repre-
sentativa do Artesanato (pessoajurídica):

● Cópia do Cartão CNPJ;
● Cópia do estatuto devidamente registrado, comprovando no mesmo a capacidade de 

comercialização dos seusrepresentados;
● Cópia da ata de constituição da diretoria devidamente registrada eatualizada;
● Comprovante de que a pessoa que fez a inscrição é representante legal da entidade ou 

tem procuração deste, neste caso deve apresentar a procuração original e cópiasimples;
● Relação nominal dos artesãos que serão beneficiados, que deverão estar com suas 

respectivas carteiras dentro do prazo de validade no momento da inscrição, com os respectivos 
números de cadastro noSICAB;

● Fotos das peças artesanais que pretende comercializar, de diferentes ângulos, na forma 
impressa, em CD/DVD, ou arquivo de imagem enviado por meio eletrônico; caso os associados/
cooperados trabalhem com mais de uma matéria-prima, enviar três fotos de cada peça por tipo de 
matéria-prima. As peças devem conter relação com o cadastro do SICAB;

● Comprovante de endereço da sede da entidade (dos últimos três meses).
4.2 As inscrições serão realizadas no período de 10 a 16 de marçode 2022, da seguinteforma:
APENAS pelo formulário eletrônico devidamente preenchida e completo (com todos os dados 

solicitados) e documentos exigidos pelo link https://forms.gle/LVUcXCqaqyhLZ3mm7das 00:00h do 
dia 10 de março de 2022 até as 23h59 de 16 de março de 2022.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS PARARECURSO
5.1 Após o período de inscrições, conforme o cronograma previsto no item 7, será dado 

início ao processo de seleção, a ser realizado por equipe encarregada de avaliar as fotos dos 
produtosartesanais (designada pela Coordenação Estadual), bem como os dados constantes no 
formulário de inscrição e documentos solicitados, de acordo com os seguintes critérios (a pontuação 
atribuída será 0 ou5):

ITEM DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PESO

1.
Referência à cultura popular (inspiração nos elementos 
da cultural local, com utilização de técnicas e materiais 
daquela

(0-5) 3

região).
2. Criatividade (originalidade, não seguindo as normas 

preestabelecidas e nunca imitando o que já foi feito 
repetidas vezes por outros artesãos).

(0-5) 2

3. Linguagem própria (estilo reconhecido como uma 
forma de expressão do autor).

(0-5) 2

4. Tradição (matéria prima e modo de fazer que seja 
transmitido de geração em geração e representam 
o local).

(0-5) 3

5. Expressão contemporânea 
(peças com elementos de afirmação de um estilo de 
vidamoderno).

(0-5) 1

6. Inovação (utilização de técnicas de produção e ma-
teriais de forma inovadora).

(0-5) 1

7. Consciência ambiental (utilização de material reci-
clado e/ou aproveitamentoderesíduoscomoutras-
formasdevalorização do modo de vidasustentável).

(0-5) 2

8. Apresentação (material de suporte: embalagem, 
etiqueta, rótulo, cartão).

(0-5) 2

9. Produto associado à cultura local (possuir atributos 
/ características culturais da região ou com a icono-
grafia do Estado).

0-5 3

10. Não ter recebido, nos últimos 12 meses, apoio para 
comercialização de produtos artesanais de entidades 
ou órgãos públicos.

0-5 2

TOTAL

5.2 Só serão avaliadas as inscrições com a documentação exigida completa e fotoscompa-
tíveis;

5.3 Serão eliminados os candidatos que não obtiverem no mínimo 30 (trinta)pontos;
5.4 Durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a equipe técnica de seleção 

poderá recomendar adequações ou solicitar comprovação oficial de informações fornecidas pelos 
participantes;

5.5 No dia 18 de março de 2022 será divulgada a lista provisória com nome dos selecionados, 
por ordem de classificação;

5.6 Osparticipantespoderãoapresentarrecursosnodia 19 de março,pormeio de qualquer das 
formas estabelecidas no item 4.2 desteEdital.

5.7 No dia 21 de março de 2022 será divulgada a lista definitiva, após julgamento dos recursos 
apresentados, contendo os nomes dos interessados classificados, por ordem de pontuação, sendo 
que aqueles que ficarem fora do número de vagas oferecidas poderão ser chamados caso surjam 
vagas, respeitando sempre a ordem declassificação;

5.8 Caso o número de selecionados não atinja o número de vagas oferecidas, ficará a critério 
da Coordenação Estadual a seleção de outros artesãos, que deverão atender ao estabelecido no 
item 3.1, até ser atingido o quantitativo de oportunidades disponibilizado no item 2.1 nesteEdital.

5.9 No caso da impossibilidade de comparecimento ou ausência de confirmação da partici-
pação, o candidatoselecionadoseráautomaticamenteconsideradodesistenteeocandidatoqueseclas-
sificouna sequência da ordem de pontuação será convocado como substituto davaga.

5.10 Emcasodeempate,obterámelhorcolocaçãoquemtivermaiorpontuaçãonosseguintesques
itos, nesta ordem:

1) Tradição (item de avaliação nº4);
2) Referência à cultura popular (item de avaliação nº 1);e
3) Produto associado à cultura local (item de avaliação nº9).
5.11 Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz depromover o desempate, 

será considerado como critério final de desempate a idade do participante, dando-se preferência 
ao candidato com maior idade.

5.12 Os resultados de cada etapa de seleção serão publicados no Diário Oficial da Paraíbaou 
na página eletrônica https://pap.pb.gov.br/

6. DOS DEVERES DOS INTERESSADOSSELECIONADOS

6.1 Os expositores das feiras apoiadas pelo Programa do Artesanato Brasileiro–PAB se-
comprometem a:

a) Expor e comercializar no estande do PAB somente produtos que atendam aos requisitos 
definidos na Portaria nº 1.007-SEI, de 11 de junho de 2018, sob pena das ua retirada do estande;

b) Cumprir as cláusulas do regulamento do evento, conforme Manual do Expositor do 
evento, que será enviado pelo PAB;

c) Colocar etiquetas ou ficha técnica nos produtos a serem comercializados, as quais 
contenham as informações básicas para identificação, com preço de atacado e o preço devarejo;

Usar avental ou camiseta quando solicitado pela coordenação do PAB (uso de uniformes ou 
aventais no espaço do PAB só será permitido se aqueles contiverem o logotipo do Programa do 
Artesanato Brasileiro);

d) Usar o crachá (credencial) durante todo oevento;
e) Zelar pelas boas condições de trabalho no estande, inclusive evitando conflito com os 

colegas de trabalho durante afeira;
f) Pagar taxas, impostos, contribuições e demais imposições das Leis Federais ou Estaduais 

vigentes oriundos de traslado, exposição e venda de produtos durante oevento;
g) Não manter em seu espaço qualquer material que ofereça risco de acidentes, tais como 

substâncias inflamáveis ou explosivas, botijões de gás, etc;e
h) NãoexporbannersnoestandedoPAB,salvosetrate(comautorizaçãodoPAB)debannersdo 

PAB ou da Coordenação Estadual e respectivas Secretarias deEstado.
7. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA
Data da publicação do Edital de Chamamento Público. 08 de março de 2022

Divulgação do chamamento público (mailing, site, mídias 
sociais etc.). 09 de março de 2022

Recebimento de inscrição e documentação exigida através 
do formulário digital De 10 a 16 de março de 2022

Análise e avaliação dos formulários – curadoria 17 de março de 2022

Divulgação da lista provisória. 18 de março de 2022

Prazo para recebimento de recurso. 19 de março de 2022

Prazo para análise do recurso. 20 de março de 2022

Divulgação da lista definitiva da seleção. 21 de março de 2022

Convocação de selecionados. 22 de março de 2022

Período do evento. 04 a 08 de maio de 2022

8. DAS DISPOSIÇÕESGERAIS
8.1 Todas as peças expostas deverão possuir etiquetas depreço.
8.2 Não serão permitidos auxiliares menores de 18anos.
8.3 Não será permitida a presença, dentro do estante durante o evento, de menores de 18 

anos acompanhando os artesãos que estãoexpondo.
8.4 As peças a serem transportadas deverão ser embaladas, etiquetadas e entregues, 

apropriadamente, pelos artesãos ou grupos produtivos, juntamente com notas fiscais, Termo de 
Compromisso e Declaração de Cessão de Direito de Uso de Imagem (Anexos IV a VIII) devida-
mente preenchidos e assinados, de 10 a de 16 de março de 2022 em local informado no endereço 
inscricaopap@gmail.com, quando do ato de divulgação das peçasselecionadas.

8.5 As peças que exigirem certificação por órgão ou entidade pública deverão ser acompa-
nhadas do respectivo certificado, de acordo com o previsto na legislaçãoaplicável.

8.6 Não serão aceitas peças após o prazo acimaestabelecido.
8.7 O artesão selecionado que for associado à entidade também selecionada deverá optar 

por uma das formas de comercialização (individual, mestre artesão ouassociada).
8.8 Aembalagemeoacondicionamentocontrachoquedevemestaradequadosànaturezadas-

peçasde forma a lhes garantir segurança, evitando danos no manuseio etransporte.
8.9 Nocasodeacondicionamentodeprodutosfrágeisparatransporterodoviáriosugere-

-seautilização de lascas de poliestireno expandido, espuma de poliestireno, bolhas de plástico ou 
papel picado. É recomendada uma espessura mínima de acondicionamento de 50 mm e invólucro 
externo resistente como o papelão de fibra corrugado, com papel pardo externo de boa qualidade. 
Para fechamento, utilizar fita adesiva de 50 mm formando um “H” na parte de cima e de baixo e 
barbante pelo comprimento e largura da embalagem, se esta tiver mais de10Kg.

8.10 Éderesponsabilidadedoartesãoougrupoprodutivoaconferênciadaqualidadeeintegridade-
das peças que deverão ser entregues em local a ser estabelecido edivulgado.

8.11 O ônus dos custos de produção, embalagem, acondicionamento, remessa, impostos e 
seguro das peças recebidas nos espaços do projeto ficará a cargo do artesão ou grupoprodutivo.

8.12 As peças não comercializadas deverão ser recolhidas pelo artesão, grupo produtivo, 
núcleo, associação ou cooperativa segundo orientação delogística.

8.13 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos 
neste Edital.

8.14 ASecretariadeEstadoseresguardaodireitoderevogaropresenteprocedimentodeChama-
mento Público, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superve-
niente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito 
e fundamentado, o qual será disponibilizado no site oficialhttps://pap.pb.gov.br/conhecimento.

8.15 Os recursos, impugnações e demais solicitações deverão ser realizadas por meio de 
qualquer das formas estabelecidas no item 4.2 desteEdital.

8.16 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital e/ou Processo Seletivo em caso 
de identificação de alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis após 
a publicação do edital, devendo a coordenação estadual julgar e responde à impugnação em até 
3 (três) diasúteis.

8.17 AEntidadeRepresentativaéresponsávelpelafidelidadeelegitimidadedasinformaçõespres-
tadas edosdocumentosapresentadosparaopresenteEdital.Afalsidadedequalquerdocumentoapresen-
tado ou a inverdade das informações nele contidas implicará o imediato cancelamento da inscrição 
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido selecionado, a sua desclassificação, sem prejuízo das 
demais sançõescabíveis.

8.18 As situações não previstas neste instrumento serão resolvidas pela CoordenaçãoEsta-
dual.

8.19 Consideram-se partes integrantes e indivisíveis deste Edital quaisquer condições que 
estiverem inclusas em seus anexos I, II, III, IV, V, VI eVII

João Pessoa, 08 de março de 2022
Marielza Rodriguez Targino de Araújo

Gestora do Programa de Artesanato Paraibano

COOPERATIVA DOS COMERCIANTES DE CARNE DE SANTA RITA LTDA COOPECARNE
Fazenda Santo André SN Zona Rural – Santa Rita/PB

CNPJ – 03.795.494/0001-36
NIRE 254000698-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
O Presidente da Cooperativa dos Comerciantes de Carne de Santa Rita Ltda - COOPECARNE-

-PB, usando de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu Art. 36, convoca todos os 
associados em pleno gozo de seus direitos para a Assembleia Geral ordinária a realizar-se no dia 22 
de março de 2022 na sede da Cooperativa, sito à Fazenda Santo André SN – Zona Rural – Santa 
Rita/PB, às 12:30h em 1ª convocação com a presença de 2/3 dos associados, as 13:30h em 2ª 
convocação com a presença de metade mais um dos sócios ou ainda as 14:30 em 3ª convocação 
com a presença no mínimo de 10 associados, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:

1.- Prestação de contas do conselho de Administração dos exercícios 2021, acompanhada do 
parecer do conselho fiscal compreendendo: a – relatório de gestão, b – balanço geral, c – demons-
trativo das sobras ou perdas;

2.- Destinação das sobras ou rateio das perdas;
3.- Eleição do Conselho de Administração;
4.- Eleição Conselho Fiscal;
5 - Aquisição de Camará Frigorifica;
6 – Aquisição de Energia Solar;
7 - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
Nota: declara-se para efeito legal e estatutário, que o numero de sócios nesta data é de 17 

(dezessete).
Santa Rita, 07 de março de 2022.

Josinaldo Bezerra dos Santos
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PATOS E 
REGIÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PATOS E 
REGIÃO, CNPJ 11.985.967/0001-96, Registro Sindical no 006.221.88093-3, com sede àPRAÇA 
GETÚLIO VARGAS, Nº 86 – BAIRRO CENTRO – CEP 58.700-230 – PATOS(PB),neste ato repre-
sentado por sua Presidenteinfra-assinada, senhora ANDREA CARLA GOMES GOUVEIA SOUTO 
GURGEL, CTPS75.063-Série 00001, RG2.843.400-SSP-PE,CPF495.795.684-72, PIS12221340371, 
brasileira, casada, bancária, Presidente desta entidade de Classe, residente e domiciliada à Rua 
Bossuet Wanderley, Nº 57 – Aptº 101, Bairro Centro, CEP: 58.700-085, na Cidade de Patos, Estado 
da Paraíba,em atendimento ao que preceitua o Estatuto Social desta entidade classista, bem como 
as Portarias nº 326/13 do MTE, de 11/03/2013 e a nº 17.593, de 24/07/2020, da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho, CONVOCA toda a categoria profissional dos empregados em estabele-
cimentos bancários, funcionários de bancos públicos e privadosda Base Territorial deste sindicato, 
filiados e não filiados, composta pelos Municípios dePatos, Piancó, São Mamede, Santa Luzia e 
Teixeira, no Estado da Paraíba,para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA a ser realizada de formaVirtual e Remota em virtude das medidas 
de Isolamento Social no combate a COVID-19,na forma disposta no site www.bancariospatospb.
com.br onde estarão disponíveis todas as informações necessárias, com link a ser disponibilizado 
pela Rede Social Whatsapp,com início às 08h00 e término às 18h00 do dia 12/04/2022. Será 
observado o quórum de 2/3 para a Primeira Convocação e para a Segunda Convocaçãoqualquer 
número de votantes. Ordem do dia:1.LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA RE-
FORMA ESTATUTÁRIA; 2. APROVAÇÃO DO MANDATO SINDICAL PARA 04 ANOS; 3.OUTROS 
ASSUNTOS CORRELATOS.

Patos(PB),02 de março de 2022.
ANDREA CARLA GOMES GOUVEIA SOUTO GURGEL– Presidente SEEB Patos e Região 

CPF: 495.795.684-72

PROCESSO:0867161-50.2019.8.15.2001 ORGÃO:11ª Vara Cível da Capital DATA DE DIS-
PONIBILIZAÇÃO:2022-02-23 TIPO DE COMUNICAÇÃO:EditalMEIO:Plataforma Nacional de 
Editais TRIBUNAL:TJPB Edital EXECUçãO DE TíTULO EXTRAJUDICIAL TEXTO:ESTADO DA 
PARAÍBA PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA 11ª Vara Cível da Capital EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Execução COM PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO 0867161-50.2019.815.2001 - 11ª VARA CÍVEL 
. O MM Juiz de Direito F A Z S A B E R a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita no Juízo da 11ª Vara Cível da Capital a Ação de Execução por Título 
Extrajudicial, Processo Judicial Eletrônico (PJE) 0867161-50.2019.815.2001, movida por BANCO 
DO NORDESTE DO BRASIL (EXEQUENTE) em face de JOSÉ WILTON DE FRANCA BARBOSA 
(EXECUTADO). Em razão de tentativas frustradas de citação do executado nos endereços obtidos e 
informados, e desconhecido o seu atual endereço, é considerado em local incerto ou ignorado, pelo 
que determinou-se a expedição do presente Edital, nos termos do art. 256, II e § 3º, do CPC/2015, 
e por meio do qual fica CITADO JOSÉ WILTON DE FRANCA BARBOSA(EXECUTADO) para 
pagar a dívida em exequenda no valor de 40.760,52 (quarenta mil setecentos e sessenta reais e 
cinquenta e dois centavos), atualizada com correção monetária e juros de mora, mais as custas 
da execução e honorários advocatícios, estes fixados em 10 do valor do débito, no prazo de 03 
dias, contado da citação mediante a publicação deste. Havendo o pagamento integral do débito 
nesse prazo, os honorários serão reduzidos pela metade. Poderá opor-se à execução por meio de 
embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 
caução. No prazo para embargos, reconhecido o crédito do exequente e comprovando o depósito 
de 30 do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer 
que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e de juros de 1 por cento ao mês. O prazo para defesa começará a partir do primeiro dia 
útil após o término do prazo de validade do Edital, que é de 20 dias, iniciado com sua publicação. 
Caso o executado não atenda ao chamado para responder à ação será considerado revel, sendo-
-lhe nomeado curador especial na figura de Defensor Público para sua defesa (art. 72, II e 257, 
IV, do CPC). Desse modo, atendidas as formalidades legais exigidas para a citação ficta editalícia, 
com a publicação do presente edital em jornal local de ampla circulação afasta-se a alegação de 
desconhecimento da ação ajuizada. Dado e passado na cidade de João Pessoa/PB, aos 19 dias 
do mês de fevereiro do ano de 2022. Eu, Simon Abrantes Pinheiro Barbosa, Analista Judiciário, o 
redigi. Daniela Falcão Azevedo Juíza de Direito em substituição 11ª Vara Cível PARTES NOME:JOSE 
WILTON DE FRANCA BARBOSA POLO:P ID COMUNICAÇÃO:15584637 ADVOGADOS

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Bananeiras 
- PB

Praça Epitácio Pessoa, 97 – Centro - Bananeiras - PB
CNPJ: 08.927.733/0001-88

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familia-
res de Bananeiras, no dia 30 de abril de 2022, no período das 08:00h às 14:00h, na Escola Municipal 
Emília de Oliveira Neves, Praça João Pessoa, S/N – Centro – Bananeiras-PB, para composição da 
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho 
Deliberativo da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado 
da Paraíba FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no 
horário de 08:00h as 12:00h e de 14:00h as 17:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, 
na sede do INSS, no Terminal Rodoviário e Delegacia de Polícia de Bananeiras. 

Bananeiras - PB, 08 de março de 2022.
IVANETE LEANDRO DA SILVA 

Presidente

WAM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 10.689.482/0001-92, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À 
SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO A L.P. 
(LICENÇA PRÉVIA) E L.I. (LICENÇA DE INSTALAÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR,SITUADO À VIA LITORANEA Nº 120, LOTE 22 QUADRA C, CON-
DOMÍNIO VILLAS PONTA DE CAMPINA NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB.

WAM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 10.689.482/0001-92, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À 
SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO A L.P. 
(LICENÇA PRÉVIA) E L.I. (LICENÇA DE INSTALAÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR,SITUADO À VIA LITORANEA Nº 120, LOTE 05 QUADRA A, CON-
DOMÍNIO VILLAS PONTA DE CAMPINA NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para obra do 
Horto municipal, localizado no lote s/n, quadra 15, s/n, loteamento Bela Vista, CEP: 58310-000 no 
município de Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNP: 09 012 493 0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio da SEPLAH 
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de instalação para pavimentação e dre-
nagem de diversas Ruas em JARDIM CAMBOINHA II, CEP: 58310-000, Cabedelo/PB. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNP: 09 012 493 0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio da SEPLAH 
Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de instalação para pavimentação e dre-
nagem de diversas Ruas em JARDIM CAMBOINHA I, CEP: 58310-000, Cabedelo/PB. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).
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