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Governo ucraniano e ex-premiê britânico querem que tribunal especial julgue Putin. 
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Exames no Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, de Patos, 
terão início em 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
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A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

578.882

28.974.315

438.517.285

10.121

651.343

5.964.630
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

7.929.814

394.303.851

10.825.099.451

424.645

26.909.481
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Programação do ‘Mês da Mulher’ da Funesc abre neste sábado com show da 
cantora e compositora maranhense no teatro Paulo Pontes, em JP. Página 9
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Injustificável sob qualquer ponto de vista, a guerra é, certamente, um fracas-
so da política e da humanidade para solucionar seus problemas, fazendo uso das 
palavras do papa Francisco, ao condenar a guerra entre Rússia e Ucrânia.

A humanidade, contudo, parece longe de descartar esse recurso. Além da ofen-
siva russa contra o país vizinho, pelo menos outros 28 países enfrentam conflitos 
ou registram combates armados, nesse momento, segundo levantamento divul-
gado pela Acled (sigla em inglês para Projeto de Dados de Localização e Eventos 
de Conflitos Armados).

 Países como Síria, Somália, Afeganistão, Mianmar, Nigéria, Iémen e Etiópia es-
tão em guerra há vários anos. Além das mortes, enfrentam as consequências dos 
conflitos, que devastam cidades e levam miséria e desesperança às populações.

Há, entretanto, uma certa normalização, seja pelas autoridades, seja pela im-
prensa, quando os conflitos ocorrem em países da África, do Oriente Médio ou 
até mesmo da América do Sul, que tem Colômbia e Venezuela na lista da Acled. 
Por isso, são eventos pouco noticiados, com baixa repercussão mundial.

Mas, se a guerra é injustificável e inaceitável na Ucrânia, também precisa ser 
vista como injustificável e inaceitável em qualquer parte do mundo. Precisa ser 
condenada veementemente.

Não se pode comparar vidas e dar maior importância a um povo em detri-
mento de outro. Posições nesse sentido, expostas por autoridades e jornalistas de 
vários países, têm sido alvo de críticas e repudiadas pelo forte teor de racismo e 
preconceito.

Num dos casos mais emblemáticos, o ex-procurador-geral adjunto da Ucrâ-
nia, David Sakvarelidze, em entrevista à BBC, disse estar comovido por pessoas 
brancas estarem sendo mortas em uma guerra. “É muito emocional para mim 
porque eu vejo europeus com olhos azuis e cabelos loiros sendo mortos todos os 
dias”, declarou.

Jornalistas da CBS News, dos Estados Unidos, e do jornal britânico The Tele-
graph, também fizeram comentários carregados de preconceito. No último caso, 
o jornalista Daniel Hannan escreveu, referindo-se à guerra na Ucrânia:  “Eles se 
parecem tanto com a gente. Isso é o que faz ser tão chocante”.

A guerra, por si só, é chocante, por isso, é inaceitável. Mas, o preconceito e a 
presunção de superioridade de uma raça sobre outra, de um povo sobre outro, 
também são inaceitáveis. Porque também matam e, na maioria das vezes, são as 
causas que levam a conflitos armados, como o que se vê entre Rússia e Ucrânia.

Guerra é guerra
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Cristo é o vizinho que não abandona
Neste início da Quaresma, na liturgia da 

Palavra deste domingo, o salmista nos re-
lembra a consoladora realidade de que Deus 
nos acompanha em todos os caminhos: “Ne-
nhum mal há de chegar perto de ti, nem a 
desgraça baterá à tua porta; pois o Senhor 
deu uma ordem a seus anjos para em todos os 
caminhos te guardarem.” Quaresma é tempo 
de conversão! Tempo de abrir o coração para 
o Senhor entrar, Ele não se cansa de ser fiel 
companhia em todos os nossos caminhos.

Com a quarta-feira de cinzas, a Igre-
ja nos chamou a entrar naquela mesma 
procissão penitencial em que tantos san-
tos nos precederam nessa caminhada de 
purificação que nos fará chegar a Páscoa 
do Senhor. Ao longo desse caminhar pe-
nitencial, haveremos de passar por mui-
tas tentações. Estas são necessárias para 
provar nosso amor a Deus! Por vezes, con-
sideramos que as tentações são acidentes 
no meio do percurso cristão, mas não são. 
Elas foram para Jesus, e também são para 
nós: “a consequência da opção feita por Je-
sus de seguir a missão que o Pai lhe con-
fiou, de viver até o fim a sua realidade de 
Filho amado, que confia totalmente n’Ele.” 
(Papa Emérito Bento XVI)

O Senhor nos acompanha nessa procis-
são de purificação, e nos acompanha por-
que quer nos libertar do pecado e da morte. 
A grande mensagem da Quaresma é sem-
pre o amor de Deus e a libertação de nos-
sos pecados. Cristo veio até nossas quedas 
para nos libertar do engano de organizar a 
nossa vida tirando Deus do centro. 

O diabo, que é o pai da mentira e o gran-
de tentador, sugeriu a Jesus, em uma das 
tentações, que o daria todos os reinos da 
terra, caso o adorasse. A sede de poder ce-
gou o diabo, para sempre, e continua a ce-
gar os homens que abandonam o caminho 
de Deus. A falsidade do mal é algo “fasci-
nante”, o tentador finge ao nos sugerir o 
mal de forma indireta. Contudo, tudo o 
que vem dele é falso; não podemos achar 
que as verdadeiras realidades da vida pas-

sam pela busca do poder pelo poder. Nos-
sas reais necessidades não passam por 
ai, mas pela conformidade da vontade de 
Deus em tudo! 

O bonito e confrontante tempo da Qua-
resma coloca nossos passos, mediante nos-
sa adesão interior, nos passos de Jesus. Ele 
passou pelo deserto, portanto, devemos 
também nós, com confiança, caminhar com 
Ele pelos desertos da vida. Quem confia 
em Deus, sabe que nenhum mal nos toca-
rá. Quando caminhamos com o Senhor, o 
pecado não se estrutura em nossa existên-
cia. Afinal, esse caminhar é banhado pela 
misericórdia. Deus não nos deixaria entre-
gues ao fracasso de uma vida sem sentido, 
pois é isso que o pecado: uma vida decidi-
damente sem sentido. 

Ao longo do caminhar quaresmal, po-
deremos contar com a mesma mão esten-
dida no alto da cruz, mão que Deus esten-
de ao homem ferido pelo pecado, mão que 
se estende à ovelha que se perdeu. Abra-
mo-nos, neste tempo penitencial, ao que o 
Senhor nos oferece a partir de sua grande 
misericórdia. Não tenhamos medo! A con-
versão gera dor, mas Cristo é o vizinho que 
não abandona! Uma santa Quaresma! 

Têm sido mansos nossos rios desde que 
ingressamos na história. O Jaguaribe, ape-
sar de pequeno, é que costuma lavar as pon-
tes desde que existem pontes, botando água 
a meio pneu mesmo em várzea larga como 
a que se abre entre o Altiplano e a floresta já 
meio rala de Jaguaribe. 

Do Sanhauá, desde que vivo aqui, não há 
queixa de suas águas subirem além dos ba-
tentes da Praça Álvaro Machado. Uma ou 
duas vezes, salvo engano, veio lamber a en-
trada da Alfândega. Mas o povo que mora 
à sua margem se opõe a qualquer projeto 
que o retire de lá. Então é rio que não afoga. 

Os portugueses, apesar de grandes na-
vegadores, de homens do mar sem a empá-
fia dos ingleses (leia-se Joseph Conrad), ti-
nham medo de água doce. E souberam o 
que faziam quando assentaram as bases da 
cidade, dizem que no alto da colina, mas lá 
embaixo, rente com o rio, aparece um caste-
lo ou coisa parecida já encontrado pelo pin-
cel do holandês. 

O Paraíba, este sim, foi o “Deus nos acu-
da” das populações da grande várzea açu-
careira. O romance de Zé Lins afunda nele, 
numa cheia que foi se atenuando pelas bar-
ragens a meio do caminho e pelo dique ou 
o dedo do menino holandês em torno de 
Cruz do Espírito Santo. O dedo de Mailson 
da Nóbrega, lá por Brasília, e a ação do go-
verno de Wilson Braga, por aqui. O fato é que  
nunca mais o Paraíba afogou  Espírito San-
to, desde 1985.  

Por suas fontes fluviais - façamos justi-
ça -  João Pessoa não tem do que se queixar.  
Ao contrário, é uma das cidades mais provi-
das  de mananciais. Desde 1952, do meu tes-
temunho, que se despeja um rio dentro do 
outro. De Marés até Mumbaba, quando Bu-
rity e depois Wilson asseguraram provisão 
até o ano 2.000. Houve uma seca, com racio-
namento, no governo de José Maranhão, que 
realizou o sonho de Acauã com seu Plano 
das águas, mas teve de cavar poço para ga-

rantir água à nova João Pessoa, hoje cidade 
que tem de ter água para 1 milhão de pes-
soas e para o banho de não menos que uns 
300 mil automóveis. 

A grande queixa é outra, muito bem dis-
farçada pela cidade que se deslocou para o 
mar, onde a única barreira a perigo é a do 
Cabo Branco. Mas vamos calçar as botas e 
entrar pelos chamados “aglomerados sub-
normais”. Há vinte anos, quando a cidade 
orçava pelos 600 mil habitantes, 115 mil vi-
viam nessa condição, 70 por cento vindos 
da zona rural. Próxima do milhão, nas con-
dições atuais, devem ter dobrado os que vi-
vem abaixo da pobreza. E é um milagre que 
os nossos rios não embrabeçam, mesmo se-
guidos em suas águas por meio mundo de 
choças ribeirinhas escondidas pela mata. 
Aqui é a mata que esconde, em Petrópolis é 
o encantamento do refúgio imperial. 

Os rios do bem

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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O equipamento que fará 
as mamografias no Com-
plexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Carnei-
ro, de Patos, começa a reali-
zar exames no próximo dia 
8. Os serviços de baritagem 
das paredes, piso e teto do 
ambiente, além da instala-
ção da rede elétrica, foram 
concluídos e o equipamen-
to já passou pelas etapas 
de montagem e agora es-
tão sendo realizados os tes-
tes. Com a disponibilidade 
deste equipamento, os ser-
viços de mamografia das 
pacientes da 6ª Região e da 
3ª Macrorregião de Saúde 
passarão a ser realizados no 
Hospital do Bem.

 Enquanto o equipamen-
to não estava disponível, as 
mamografias ofertadas atra-
vés do Sistema de Regulação 
estavam sendo feitas numa 
clínica particular de Patos. 
A disponibilidade era de 400 
exames/mês, mas a oferta era 
sempre superior à demanda.

O diretor-geral do Com-
plexo, Francisco Guedes, ex-
plica que a desativação do 
mamógrafo da Maternida-
de Dr. Peregrino Filho não 
suspendeu o atendimen-
to de quem precisava fa-
zer o exame, inclusive com 
ampliação do quantitati-
vo. “Fizemos um contrato 
temporário com uma clíni-
ca particular de Patos para 
que os exames pudessem 
ser realizados sem prejuí-
zos para as mulheres de Pa-
tos e região”, reitera Francis-
co, lembrando que a oferta 
de exames através do Sisreg 
saltou de uma média de 150 

Na próxima segunda-fei-
ra, o Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba (MPT
-PB) retomará as atividades 
presenciais na sua sede, em 
João Pessoa, de forma gra-
dual, e o atendimento ao pú-
blico será realizado das 8h 
às 14h. A sede da Instituição 
está passando por uma re-
forma. Ontem, o MPT-PB di-
vulgou a Portaria Nº 25/2022, 
assinada pela procuradora-
chefe Andressa Ribeiro Cou-
tinho, disciplinando a reto-
mada gradual das atividades 
presenciais e o regime de tra-
balho não presencial, na sede 
da Instituição, localizada no 
Centro da capital.

A Portaria Nº 25 estabele-
ce, durante o período de 7 a 
31 de março de 2022, o retor-
no progressivo das atividades 
presenciais, de forma gradual 
e sistematizada, na sede do 
MPT-PB, seguindo uma série 
de regras e condições. “Excep-
cionalmente, durante esse pe-
ríodo, o expediente no edifí-
cio-sede do MPT-PB será das 
8h às 17h, e o atendimento ao 
público será das 8h às 14h, de 
segunda a sexta-feira”, diz o 
documento.

“Durante o período de 7 a 
31 de março de 2022, fica auto-
rizado em até 50% de servido-
res o regime de trabalho não 
presencial por unidade e por 
dia útil, diante das condições 
de emergência sanitária de-

correntes do aumento de ca-
sos de infecção por Covid-19, 
devendo ser adotado o regi-
me híbrido do trabalho não 
presencial e comparecimen-
to pelo menos uma vez por se-
mana, em regime de escala”, 
estabelece a Portaria Nº 25.

Ainda segundo o docu-
mento, “deverá ser observa-
da, diariamente, a presença 
mínima de um servidor por 
unidade, ressalvadas as uni-
dades com apenas um servi-
dor apto ao trabalho presen-
cial, devendo, neste último 
caso, o servidor prestar traba-
lho em regime híbrido, sendo, 
na semana, três dias de forma 
presencial e dois dias de for-

ma não presencial, median-
te ajuste prévio com a chefia 
imediata”.

A Portaria 25 faz uma res-
salva: “Havendo recrudesci-
mento das condições sanitá-
rias locais, a retomada das 
atividades presenciais pode-
rá ser alterada ou suspensa 
em qualquer das unidades do 
Ministério Público do Traba-
lho na Paraíba, nos termos da 
Portaria PGT nº 1.471/2021 e 
com base nas recomendações 
das autoridades de saúde”.

Estagiários
De acordo com a Portaria 

25, “os estagiários poderão 
cumprir as atividades de for-
ma não presencial, median-
te o efetivo acompanhamen-
to pelo supervisor de estágio. 
Nos dias de realização das ati-
vidades de estágio em forma-
to presencial, deverá ser ga-
rantida assistência integral 
nas dependências do órgão, 
por membro ou servidor”.

Segurança 
“Os servidores em exercí-

cio na área de segurança ins-
titucional e transporte do Mi-
nistério Público do Trabalho 
cumprirão jornada de traba-
lho em regime de sobreavi-
so e escala de revezamento 
de comparecimento presen-
cial, garantindo-se a conta-
gem integral do seu perío-
do de serviço, sem qualquer 

prejuízo para o atendimen-
to das demandas da respec-
tiva unidade de lotação”, diz 
a Portaria 25.

 
Escalas de servidores
A Portaria determinava 

que as escalas de revezamen-
to de servidores fossem ela-
boradas pelas chefias imedia-
tas de cada setor e enviadas à 
Diretoria Regional, até ontem. 
Nesse mesmo prazo, os ofí-
cios também foram enviados 
com as escalas à chefia de Ga-
binete da Procuradora-chefe.

Retorno
De acordo com a Portaria 

Nº 25, divulgada ontem, fi-
cou estabelecido que a partir 
do dia 1º de abril de 2022, ser-
vidores e estagiários cumpri-
rão jornada de trabalho 100% 
presencial, ressalvadas as hi-
póteses de trabalho em regi-
me não presencial, conforme 
critérios a serem estabeleci-
dos pela procuradora-chefe 
do MPT-PB.

Clínica
Um contrato foi 
feito com uma 

clínica particular 
de Patos para que os 
exames pudessem 
ser realizados sem 

prejuízos

MPT retoma atividades presenciais na sede, na capital
segunda-feira

Será ou não  
puro-Sangue?  

Léo Bezerra SoBre chapa: 
“a gente tem eSpaço para  
todo mundo, por que não?” 

permanece  
onde eStava 

Vice-prefeito de João Pessoa, 
Léo Bezerra (foto) foi provo-
cado, em entrevista a uma 
emissora de rádio, a dizer 
se apoia Efraim Filho (União 

Brasil) ou Aguinaldo Ri-
beiro (PP) para compor 
a chapa majoritária do 
governador João Aze-
vêdo. “A gente tem es-
paço para todo mundo, 
por que não?”, ques-
tionou, “tem duas va-
gas abertas na chapa, 
uma de vice e outra 
de senador. Eu defen-

do o diálogo. É sentar e saber o que Efraim pensa e 
saber o que pensa Aguinaldo”, argumentou. Nessa 
acomodação sugerida pela declaração de Léo Bezer-
ra, portanto, um dos dois deputados retiraria a pré-
candidatura ao Senado para ficar na condição de 
candidato a vice-governador – ou na condição de in-
dicar um nome para a vaga. Não é a primeira vez que 
essa tese surge como solução para acomodar as duas 
lideranças políticas na chapa governista. Outros alia-
dos do governador – o deputado estadual Hervázio 
Bezerra (PSB), que é pai do vice-prefeito, foi um deles 
– também chegaram a dizer que, na base do diálo-
go franco, essa possibilidade poderia ser alcançada.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

 “o meLhor paLanque para  
LuLa na paraíBa é o de João” 

“Fui praticamente expuLSo” 

encontro de eva com KaSSaB 

Lígia: o retorno ao pLano B? 

Léo Bezerra ainda não assinou ficha de filiação ao 
PSB, mas já se sente de volta ao partido do qual, 
em suas palavras, foi “praticamente expulso”. O 
vice-prefeito de João Pessoa relembrou um fato que 
ocorreu na época em que ainda era vereador de 
João pessoa, em 2019. “Eu era líder do PSB. Aí, da 
noite para o dia, fui retirado da liderança”, contou. 
Ele disse irá conversar com o governador João Aze-
vêdo para marcar a data de sua filiação. “Espero 
que ele abone a minha ficha”, brincou.  

A vereadora licenciada de Campina Grande, Eva 
Gouveia – atualmente é secretária executiva de Ar-
ticulação Política do Governo do Estado – esteve em 
Fortaleza, onde participou de encontro do PSD, na 
Assembleia Legislativa do Ceará. Lá, teve demora-
da conversa com o presidente nacional do partido, 
Gilberto Kassab. Certamente, temas relacionados 
ao cenário político da Paraíba fizeram parte da 
reunião. A secretária tem dito que “novidades” 
ocorrerão na legenda, brevemente.    

Após fazer movimento em direção ao PT, acenando 
para apoio a Lula – tentou o apoio à sua pré-can-
didatura a governadora, mas foi preterida pela 
direção estadual da legenda, que decidiu apoiar 
Veneziano Vital do Rêgo (MDB) –, Lígia Feliciano 
(PDT) voltou a colar a sua imagem ao pré-candidato 
do seu partido, Ciro Gomes. Ao lado dele, partici-
pou de propaganda partidária em homenagem 
ao mês das mulheres. E até postou uma #TBT no 
Instagram, vídeo com ela e o presidenciável.  

Líder do bloco parla-
mentar da Maioria, na 
ALPB – o chamado ‘Blo-
cão’ – Ricardo Barbo-
sa decidiu permanecer 
onde estava: no PSB. 
Cogitou-se que o de-
putado poderia migrar 
para outra legenda. Po-
rém, com a assunção do 
governador João Aze-
vêdo à cúpula do parti-
do, ele decidiu disputar 
cadeira para a Câmara 
Federal pela sigla socia-
lista. Com isso, o partido 
conseguiu manter qua-
tro dos oito deputados 
eleitos em 2018.    

Pré-candidato a sena-
dor, o pastor Sérgio 
Queiroz (PRTB), em en-
trevista, bateu o marte-
lo quanto à formação 
da chapa majoritária 
do seu partido para as 
eleições de outubro: 
disse que seria uma 
chapa puro-sangue. 
Porém, Pedro Cunha 
Lima (PSDB) revelou 
que terá conversa com 
ele a respeito de uma 
“composição de cha-
pa”. Elogios mútuos por 
meio da imprensa dão 
pistas de que os dois 
estão em tratativas.  

Do deputado estadual Anísio Maia (PT), explicando 
porque existe tanta convergência entre o presidente 
Lula e o governador João Azevêdo (PSB). “O melhor 
palanque para Lula na Paraíba é o de João”, disse, 
ressaltando que o modo de o governador fazer 
política tem muita semelhança com as propostas 
defendidas por Lula. E citou um fato que aproxima 
ainda mais os dois políticos: “Ele foi para um par-
tido que indicará o vice de Lula”.   

Agendamento do exame ocorre após a consulta da paciente em uma UBS

Mamografias vão ser feitas 
a partir do próximo dia 8

hospital do Bem em patos

a 180/mês, em 2018, para 430 
mamografias mensais des-
de o ano passado. “É preci-
so lembrar que essa deman-
da de 430 exames, na maior 
parte dos meses, não chegou 
a ser preenchida, já que esta-
mos com a oferta maior que 
a demanda”, disse o diretor, 
orientando os municípios a 
utilizarem mais o serviço.

Francisco lembra que, 
para ter acesso aos exa-
mes, os municípios preci-
sam acessar o Sisreg e fazer 
a solicitação. “A marcação 

dos exames precisa ser fei-
ta a partir das consultas nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), quando a paciente é 
consultada pelo médico da 
unidade, que faz a solicita-
ção do exame e, em segui-
da, a Secretaria Municipal 
de Saúde de cada município 
entra no Sistema, solicita o 
exame e o próprio Sistema 
já define a data do agenda-
mento e informa o horário 
para a realização do exame. 
É uma ação simples e on-li-
ne”, esclarece Francisco.

Regime
O MPT-PB divulgou 

portaria disciplinando 
a retomada gradual 

das atividades 
presenciais e o 

regime de trabalho 
não presencial

n 

Vai ser 
observada, 
diariamente, 
a presença 
mínima de um 
servidor por 
unidade

Foto: Secom-PB
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Os serviços de 
mamografia 
das pacientes 
da 6ª Região 
e da 3ª 
Macrorregião 
de Saúde 
passarão a ser 
realizados no 
Hospital do 
Bem
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Equipamento que fará as mamografias já passou pelas etapas de montagem



As últimas duas semanas 
foram marcadas pela redução 
gradual no número de ocupa-
ção de leitos para o tratamen-
to da Covid-19. Ontem, a Pa-
raíba chegou a uma redução 
de 22,70% na ocupação total 
de leitos em comparação com 
o início da semana, no último 
domingo. No total, o Estado 
saiu de 207 para 160 pessoas 
hospitalizadas.

Entre quinta-feira e ontem, 
foram registradas apenas três 
novas internações entre o in-
tervalo de publicação dos bo-
letins diários da SES. Com as 
admissões, o estado chegou a 
160 pacientes hospitalizados 
em tratamento da Covid-19, 
em leitos públicos de unida-
des paraibanas.

Com o número, a ocupação 
total de leitos de UTI (adulto, 
pediátrico e obstétrico) é de 
33%, já nas enfermarias para 
adultos, 15% dos leitos estão 

ocupados. Entre as macrorre-
giões de saúde, a Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
mantém 43% de ocupação em 
UTI e chega a 25% em enfer-
marias. Já na região sediada 
por Campina Grande, os nú-
meros são de 21% em UTI e 9% 
em enfermarias. No Sertão, as 
enfermarias possuem, na UTI, 
ocupação de 41% e mantém 
10% em enfermarias. Os da-
dos são relativos aos leitos ex-
clusivos para adultos.

Ontem, a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) registrou 
novos 1.423 casos de Covid-19 
e 11 mortes em decorrência 
do agravamento da doença. 
Entre os casos confirmados, 
apenas nove são considera-
dos moderados e graves, com 
necessidade de auxílio hospi-
talar aos pacientes. Já entre os 
óbitos, nove deles ocorreram 
entre quinta-feira e ontem, as 
demais são datadas desde 24 
de fevereiro.

As vítimas são oito ho-
mens e três mulheres, com 

faixa etária de 46 a 90 anos. 
Apenas um dos pacientes não 
possuía comorbidades infor-
madas, entre os demais foi 
observada a presença de dia-
betes como fator de risco pré
-existente à Covid-19. Os fa-
lecimentos ocorreram entre 
residentes de João Pessoa (3 
casos), Alagoa Nova, Alhan-
dra, Coremas, Emas, Esperan-
ça, Nazarezinho, Patos e Pe-
dro Régis. 

A Paraíba contabiliza 
578.882 casos confirmados da 
doença, onde 424.645 pacien-
tes são considerados recupe-
rados e 10.121 pessoas foram 
vítimas fatais. O estado tem 
casos e mortes confirmadas 
em todos os 223 municípios, 
além de 1.459.584 testes para 
diagnóstico da Covid-19 já rea-
lizados pela rede pública de 
saúde.

Um total de 7.929.814 doses 
de vacinas contra a Covid-19 
já foram aplicadas na Paraí-
ba, segundo dados do Minis-
tério da Saúde. 

Clientes do Banco do Bra-
sil (BB) e do Nubank relata-
ram ontem instabilidade nos 
aplicativos das instituições. 
Os problemas afetaram as 
operações via Pix, que não 
puderam ser concluídas por 
várias horas, o uso de car-
tões e a visualização de sal-
dos, que sumiu da tela.

No caso do BB, os corren-
tistas ficaram toda a manhã 
sem conseguirem realizar 
transferências Pix. Também 
foram relatados problemas 
em compras com cartão de 
débito. Os problemas come-
çaram por volta das 8h, in-
tensificaram-se por volta das 
9h30 e só foram resolvidos 
por volta das 14h30. No fim 
da tarde, o aplicativo apre-
sentava lentidão no login, 
mas permitia a realização de 
operações.

Pouco antes das 14h, o 
banco atualizou o aplicativo. 

Durante esse processo, o sal-
do das contas correntes não 
pôde ser visualizado por cer-
ca de meia-hora. Os clientes 
que abriam o aplicativo rece-
beram um aviso de que algu-
mas transações não podiam 
ser concluídas enquanto du-
rasse a manutenção.

Em relação ao Nubank, 
as falhas dificultaram a vi-
sualização de saldos, a ve-
rificação da fatura do cartão 
de crédito e também afeta-
ram as operações via Pix. 
As reclamações começaram 
por volta das 10h15. Segundo 
a instituição, os serviços co-
meçaram a ser gradualmen-
te restabelecidos por volta 
das 14h.

Segundo o site Down De-
tector, que monitora recla-
mações a respeito de insti-
tuições financeiras, o pico 
de queixas relativas ao Ban-
co do Brasil ocorreu por vol-
ta das 13h30, com 501 recla-
mações simultâneas. 

Respostas

Em comunicado, o Nu-
bank confirmou o problema 
e informou que os serviços 
estavam sendo restabeleci-
dos durante a tarde. “Par-
te da nossa base de clientes 
encontrou oscilações em al-
guns serviços. Estamos fo-
cados em resolver essa ques-
tão da maneira mais rápida 
e eficiente possível”, respon-
deu a fintech (tipo de banco 
eletrônico). “Lamentamos 
o ocorrido e informamos 
que as operações estão sen-
do normalizadas de forma 
gradual.”

O Banco do Brasil tam-
bém confirmou instabilida-
des nos canais eletrônicos 
de atendimento, mas infor-
mou que o aplicativo já ope-
ra normalmente. “O BB con-
firma que houve uma breve 
instabilidade no final da ma-
nhã de ontem. O app e todas 
as suas transações funcio-
nam dentro da normalida-
de à tarde”, ressaltou a insti-
tuição financeira.

Equipamentos do Nubank e 
BB enfrentam instabilidade

PB tem 47 leitos desocupados e 
redução de 22% na ocupação total

INSS retoma atendimentos presenciais dos serviços

O atendimento presen-
cial nas agências do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) está sendo retomado 
de forma gradual a partir des-
te mês. Além do público es-
pontâneo, que não exige a 
necessidade de agendamen-
to prévio, o INSS vai atender 
presencialmente o segurado 
que tiver agendado um horá-
rio para os serviços que, an-
tes, estavam disponíveis ape-
nas nos canais digitais.

Desde 2020, em razão 
da pandemia de Covid-19, 

o INSS havia restringido o 
atendimento presencial ape-
nas para os serviços que não 
podiam ser feitos de forma re-
mota, como perícias médicas, 
avaliação social, reabilitação 
profissional e justificação ad-
ministrativa.

Com a portaria 982, pu-
blicada no Diário Oficial da 
União em 2 de março, o públi-
co espontâneo que aparecer 
nas agências poderá ser atendi-
do para os seguintes serviços:

- Orientações e informa-
ções básicas sobre benefícios 
e serviços previdenciários;

- Atendimento por deci-

são judicial;
- Agendamento de servi-

ços;
- Emissão de senha para 

acesso ao Gov.br;
- Acesso aos serviços ofer-

tados pelo Autoatendimento 
Orientado, nas unidades par-
ticipantes do Projeto do Novo 
Modelo de Atendimento.

Atendimento presencial 
A partir do dia 14 de mar-

ço, o segurado vai poder 
agendar atendimento pre-
sencial para todos os serviços 
disponíveis no portal e apli-
cativo Meu INSS. Isso inclui 

pedidos de aposentadoria e 
pensão por morte, emissão de 
extratos, certificados e outros 
documentos, obtenção de re-
sultados, entre vários outros.

Ao todo, 91 serviços do 
INSS já são passíveis de aten-
dimento de forma digital.

“É importante frisar que 
esses serviços também con-
tinuam disponíveis de for-
ma inteiramente digital, sem 
a necessidade de compareci-
mento nas agências”, escre-
veu o INSS em nota.

O agendamento continua 
sendo feito pelo site (https://
meu.inss gov.br/), pelo aplica-

tivo e no telefone 135.
Esses serviços agendados 

são classificados em duas ca-
tegorias: “Atendimento Sim-
plificado” (de baixa com-
plexidade) e “Atendimento 
Específico”, de alta comple-
xidade.

O agendamento para aten-
dimento simplificado será 
realizado para os casos de:

- Pensão especial vitalícia 
da pessoa portadora da sín-
drome da Talidomida;

- Pensão mensal vitalícia 
do seringueiro e seus depen-
dentes;

- Pensão especial das ví-

timas de hemodiálise de Ca-
ruaru;

- Bloqueio/desbloqueio de 
benefício para empréstimo 
consignado; alteração do lo-
cal ou forma de pagamento;

- Retificação de comunica-
ção de acidente do trabalho;

- Devolução de documen-
tos; entre outros.

Já para os serviços de alta 
complexidade que não estão 
disponíveis nos canais remo-
tos ou por meio de agenda-
mento específico, o atendi-
mento também poderá ser 
feito, excepcionalmente nas 
agências.
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O governador João Aze-
vêdo anunciou, ontem, em 
Monteiro, no Cariri parai-
bano, a publicação do edi-
tal de licitação, já disponível 
no Diário Oficial do Esta-
do (DOE), para construção 
da adutora Transparaíba 
- ramal Cariri, cujas obras 
que compreendem 369Km 
de extensão, representam 
investimentos superiores 
a R$ 400 milhões, benefi-
ciando diretamente cerca de 
150 mil pessoas. O anúncio 
aconteceu durante reunião 
com prefeitos da região que 
integram a Associação dos 
Municípios do Cariri Parai-
bano (Amcap), no auditório 
da Escola Estadual José Lei-
te de Sousa. 

Além de Monteiro, os 
municípios de Ouro Velho, 
Sumé, Amparo, Serra Bran-
ca, Livramento, São José dos 
Cordeiros, São João do Cari-
ri, Parari, Desterro, Teixeira, 
Cacimbas, Taperoá, Santo 
André, Gurjão, Assunção e 
Junco do Seridó serão com-
templados com a obra. A 
adutora também atenderá 
os distritos de Pio X e Santa 
Luzia do Cariri. Além dis-
so, 13 estações de bombea-
mento e 37 chafarizes se-

rão construídos ao longo da 
adutora. 

“Essa adutora vai aten-
der todo nosso Cariri, che-
gando até Junco do Seridó, 
resolvendo definitivamen-
te o problema do abasteci-
mento de água na região. 
Esse é um edital internacio-
nal e esperamos começar as 
obras o mais rápido possível 
para garantir segurança hí-
drica”, frisou o gestor.

Ele também afirmou que 
novos municípios do Cariri 
serão comtemplados com o 
programa Paraíba Primeira 
Infância com a formalização 
de convênios para a cons-
trução de creches, cuja sole-
nidade de assinatura ocor-
rerá no próximo dia 14. 

O governador João Aze-
vêdo assegurou os recursos 
para a implantação do ser-
viço de hemodiálise, a dis-
ponibilização de mais uma 
ambulância para o Hospital 
Regional de Monteiro e a in-
clusão de estradas do Cari-
ri no novo pacote de obras 
que será lançado no próxi-
mo dia 21. “Essa foi uma re-
união produtiva e objetiva 
onde saímos com o anúncio 
de ações demandadas pela 
população, demonstrando o 

a partir deste mês

aplicativoscovid-19 em uma semana

Projeto, que compreende 369 km de extensão, representa investimentos superiores a R$ 400 milhões

Anunciado edital de licitação das obras 
ramal cariri da adutora transparaíba

nosso respeito pelo Cariri”, 
acrescentou o governador. 

O prefeito de São Sebas-
tião do Umbuzeiro e presi-
dente da Amcap, Adriano 
Wolff, parabenizou o ges-
tor estadual pelos benefí-
cios levados para a região. 
“Nós estamos sem palavras 
e agradecidos por tantas 
ações. Essa foi uma reunião 
histórica e ficamos muito 
felizes porque esses inves-
timentos garantem mais 
qualidade de vida e movi-
mentação da economia com 

a facilidade do escoamento 
da nossa produção”, falou. 

“Essas ações anuncia-
das hoje (ontem) fortalecem 
a região. Temos um gover-
nador municipalista, que 
faz por todos os municí-
pios, chegando com obras 
e benefícios, defendendo 
as nossas cidades e a Paraí-
ba”, avaliou o  presidente da 
Federação das Associações 
dos Municípios da Paraíba 
(Famup), George Coelho. 

Também estiveram pre-
sentes a prefeita de Montei-

ro, Anna Lorena; prefeito 
de Gurjão, José Elias; pre-
feito de São José de Pira-
nhas, Chico Mendes; pre-
feito de São Domingos do 
Cariri, Onildo Lindberg; 
prefeito de Camalaú, Bira 
Mariano; prefeito de Caraú-
bas, Silvano Dudu; prefeito 
de Coxixola, Nelson Hono-
rato; prefeito de Amparo, 
Inácio Nóbrega; prefeito de 
Sumé, Éden Duarte; prefei-
to de Cabaceiras, Tiago Cas-
tro; prefeito de São João do 
Tigre, Márcio Leite;  prefei-

to de Ouro Velho, Augusto 
Valadares; prefeito de Prata, 
Genivaldo Silva; prefeito de 
Serra Branca, Vicente Fia-
lho; prefeito de Livramento, 
Ernandes Barboza; prefei-
to de Barra de São Miguel, 
João Batista;  prefeito de 
Santo André, Edglei Amo-
rim; e o prefeito do Congo, 
Romualdo Quirino. Tam-
bém estiveram presentes o 
deputado federal Gervásio 
Maia, o deputado estadual 
João Gonçalves e auxiliares 
da gestão estadual.

O anúncio do edital aconteceu durante reunião com prefeitos da região que integram a Amcap
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Novos 
municípios do 
Cariri serão 
contemplados 
com o 
programa 
Paraíba 
Primeira 
Infância, com a 
formalização de 
convênios para 
a construção de 
creches
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Todo ano vemos no pe-
ríodo chuvoso as ruas dos 
centros urbanos ficarem 
alagadas, causando trans-
tornos e prejuízos à popu-
lação. A cena é comum em 
todo o país, e em João Pes-
soa não é diferente. Bair-
ros como Bancários, Torre, 
Centro e Varadouro são fa-
mosos por registrar verda-
deiras lagoas em plena via 
pública. Tem local que o ci-
dadão precisa usar canoa 
para se locomover. Segundo 
a Secretaria de Infraestrutu-
ra da capital (Seinfra), são 
124 pontos de alagamentos 
na cidade e o que contribui 
para a existência delas é a 
obstrução das galerias devi-
do ao lixo jogado indevida-
mente, insuficiência do sis-
tema de captação e também 
à precariedade das antigas 
tubulações. 

O diretor de Manuten-
ção e Conservação da Sein-
fra, Rodrigo Pacheco, con-
tou que dos cerca de cinco 
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O Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba (MTP
-PB) abriu um inquérito civil 
a fim de acompanhar o cum-
primento da obrigatorieda-
de do passaporte vacinal na 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). O objetivo é de 
que a Reitoria da instituição 
apresente as medidas que se-
rão adotadas para que a deci-
são do Consuni seja cumprida 
de forma efetiva em relação à 
apresentação do comprovante 
de vacinação no retorno pre-
sencial das aulas e atividades. 
O prazo para que o reitor Val-
diney Gouveia responda ao 
solicitado é de 10 dias.

O procurador responsável 
pelo caso é Eduardo Varandas 
e, de acordo com ele, “compete 
à Justiça do Trabalho julgar as 
ações que tenham como cau-
sa de pedir o descumprimen-
to de normas trabalhistas re-
lativas à segurança, higiene e 

saúde dos trabalhadores. Deve o 
MPT, pois, acompanhar o cum-
primento da decisão do Consuni 
pela Reitoria a fim de assegurar 
salubridade do trabalho”, confor-
me o procedimento instaurado.

A razão do inquérito civil, se-
gundo Varandas, é de garantir a 
biossegurança do ambiente de 
trabalho dos docentes da UFPB. 
“Considerando-se que aulas pre-

senciais constituem pequenos 
aglomerados e que a convivên-
cia entre alunos e professores 
perduram por um semestre leti-
vo, a presença de indivíduos não 
vacinados compromete a sanida-
de do local de trabalho, trazendo 
riscos e eventuais danos à saúde 
dos trabalhadores em educação 
superior”, justificou.

De acordo com a Constitui-

ção Federal, a proteção ao meio 
ambiente de trabalho é tam-
bém a defesa da humanização 
do trabalho, “não tendo como 
eixo central o ponto de vista 
econômico interligado à ativi-
dade laboral, mas preocupa-se 
com a finalidade do trabalho e 
seus possíveis reflexos na qua-
lidade de vida e identidade do 
trabalhador, além de abran-
ger os direitos humanos deste, 
possuindo como fundamento 
para sua efetividade a garan-
tia desse direito fundamental”, 
completou o procurador.

Caso o reitor não preste as 
informações solicitadas pelo 
MPT, o mesmo fica sujeito ao 
crime de desobediência, po-
dendo a Reitoria responder a 
processo judicial passível de 
condenação por dano coletivo.

Em contato com a assesso-
ria de comunicação da UFPB 
com o objetivo de registrar o 
pronunciamento da Reitoria, 
a reportagem de A União não 
obteve respostas até o fecha-
mento desta edição.

Foto: Marcos Russo
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Detritos jogados 
nas ruas são 
levados para as 
galerias pluviais, 
que acabam 
obstruídas, 
provocando 
alagamentos

Prazo
A UFPB tem 10 dias 
para se pronunciar 
sobre a exigência 
do comprovante

quilômetros de galerias plu-
viais que existem em João 
Pessoa, todas elas, em al-
gum momento, apresentam 
obstrução por causa do acú-
mulo de lixo. E os resíduos 
jogados indevidamente nas 
ruas, que vão parar nas ga-
lerias pluviais, são os mais 
distintos, vão desde restos 
de frangos, de frutas, pneus, 
peças de motos até pedaço 
de porta de geladeira. 

A má educação resulta 
em sérios problemas para a 
sociedade durante as chu-
vas, que impedem a fluidez 
normal do sistema. O meio 
ambiente também é impac-
tado, porque essas águas 
que vão para os rios, lagos 
e praias deveriam ser lim-
pas, e não repletas de resí-
duos. “Peço às pessoas que 
tenham mais consciência, 
porque a obstrução das ga-
lerias pluviais é um pro-
blema de todos. Jogar um 
simples papel no chão afe-
ta toda a população”, frisou 
Rodrigo. 

A obstrução nas gale-
rias pluviais já ocorre nor-

UFPB é intimada para explicar como vai exigir vacinação
covid-19

Uma das maiores causas é a obstrução das galerias pluviais em decorrência do acúmulo de lixo jogado na rua

JP tem 124 pontos de alagamentos
durante chuvas fortes

malmente porque a água 
da chuva naturalmente ar-
rasta terra e alguns detritos 
para as tubulações, mas a 
má educação da sociedade 
em não preservar as ruas 
limpas agrava consideravel-
mente esse problema. “Tem 
gente que fecha a boca-de
-lobo e impede a passagem 
da água”.

Nos bairros ou pontos 
da cidade situados em ter-
renos mais baixos o acúmu-
lo de água é mais intenso, 
porque acabam recebendo 
o maior fluxo trazido pelas 
galerias, como por exemplo 
o bairro do Esplanada. Já em 
áreas localizadas próximas 
de rios, como o entorno da 

Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), é 
mais intenso o volume acu-
mulado nas ruas no perío-
do chuvoso, porque há in-
fluência da maré alta. 

Rodrigo Pacheco afir-
mou ainda que há partes da 
cidade em que o número de 
galerias pluviais é limitado, 
ou essas são muito antigas, 
com cerca de 30, 40 anos. 
“Antigamente, nem todas 
as ruas eram pavimenta-
das, então parte da água 
penetrava no solo. Como 
hoje há pavimentação em 
90% da cidade, há a imper-
meabilização do solo, então 
essa água é guiada para as 
mesmas galerias antigas, 
que não têm mais capaci-
dade  de drenar toda esse 
volume”.

De acordo com ele, em 
alguns trechos a prefeitu-
ra já fez obras de ampliação 
da capacidade de drena-
gem, resolvendo a situação. 
Mas, ainda está trabalhan-
do nos trâmites burocráti-
cos para dar continuidade 
a esses projetos. 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Extensão
Capital possui 
cerca de cinco 
quilômetros de 

galerias pluviais

Para evitar os transtornos 
dos alagamentos na cidade 
e garantir o bom funciona-
mento das galerias pluviais 
de João Pessoa, o diretor de 
Manutenção e Conservação 
da Seinfra, Rodrigo Pacheco, 
declarou que há um traba-
lho contínuo de manutenção 
e renovação dessas tubula-
ções. O orçamento deste ano 
para os serviços de melhoria 
no sistema é de R$ 3 milhões. 

Os trabalhos de preven-
ção ocorrem durante todo o 
ano, como o de limpeza das 
tubulações. Nos 124 pontos 
de alagamentos mapeados 
na cidade, também há proje-
to para ampliar a quantida-
de ou substituir as galerias. 

No entanto, os projetos 
precisam seguir os trâmi-
tes legais para ser executa-
dos.  Rodrigo Pacheco des-
tacou que algumas licitações 
estão em andamento, e ain-
da neste primeiro semestre 
os trabalhos devem ser pos-
tos em prática. “Estamos fa-

zendo estudos em todos os 
locais para saber se há de-
manda de nova tubulação de 
drenagem, ou se é necessá-
rio o aumento da quantida-
de de boca-de-lobo para cap-
tação, ou ainda apenas uma 
limpeza bem feita. Porque 
há local em que uma lim-
peza minimiza o problema, 
como ocorreu em uma par-
te da Avenida D. Pedro II, e 
não teve mais alagamento”, 
contou. 

Manutenção é contínua

Recursos
R$ 3 milhões é o 

orçamento reservado 
para ações de 

melhorias do sistema 
de galerias

Objetivo do Ministério Público é garantir a biossegurança das atividades presenciais realizadas na UFPB

Foto: Ortilo Antônio

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com
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Os 75 candidatos inscri-
tos no concurso da Polícia 
Civil para os cargos de pe-
rito oficial médico-legal es-
pecialista em Psiquiatria e 
em Patologia não serão in-
cluídos no cronograma das 
próximas etapas do certa-
me. A medida ocorre devi-
do à suspensão do processo 
seletivo relativo a esse cargo 
especificamente. A previsão 
é que a divulgação do resul-
tado das provas da primei-
ra etapa do concurso será di-
vulgada no final deste mês. 
Ao todo, foram oferecidas 
1.400 vagas, distribuídas em 
17 funções. Ontem, o delega-
do Hugo Lucena, membro 
da comissão do concurso, 
afirmou que para os outros 
15 cargos, o concurso segue 
normalmente.

O delegado Hugo Luce-
na também informou que a 
Procuradoria-Geral do Es-
tado (PGE) apresentou on-
tem à tarde recurso na Jus-
tiça para derrubar a liminar. 
“Acreditamos que essa sus-
pensão para os dois cargos 
seja temporária”, disse.

Enquanto isso, ele afir-
mou: “O concurso fica so-
brestado por ordem judicial 
para apenas dois cargos, que 
são o objeto da ação. Para as 
demais funções,como dele-
gado, escrivãs, demais peri-
tos, demais técnicos do IPC, 
o concurso segue normal-
mente. As provas aplicadas 
serão corrigidas e divulga-
das no período previsto, sem 
prejuízo algum para esses 
candidatos”. 

A suspensão do con-
curso, que acata o pedido 

Liminar vai atrasar o processo seletivo para 75 candidatos, mas suspensão deve ser temporária, diz delegado

PGE apresenta recurso à Justiça
concurso da polícia civil

do Sindicato dos Médicos 
da Paraíba (Simed), foi as-
sinada na quinta-feira (3) 
pela juíza Luciana Celle G. 
de Morais Rodrigues, da 4ª 
Vara da Fazenda Pública de 
João Pessoa. Mas segundo o 
delegado Hugo, a expectati-
va da comissão do concur-
so é de que a liminar seja 
derrubada. “Essa foi uma 
decisão liminar e será jul-
gada, mas está passível de 
ser revertida. Antes da apli-
cação das provas tivemos 
uma suspensão relacionada 
ao cargo de Perito Químico, 
mas foi revertida. A gente vê 
com muita tranquilidade es-
ses questionamentos, agora 
decisão judicial é para ser se-
guida”, salientou o delegado.  

Segundo o presidente 
do Simed, Marnio Costa, 
o sindicato ajuizou a ação 
em novembro do ano passa-

do devido a dois principais 
motivos, que se resumem 
na busca pela legalidade e 
pela valorização do título de 
especialista. Ele argumen-
tou que na Lei Orgânica e 
no Estatuto da Polícia Civil 
não existe o cargo de perito 
médico especialista, seja ele 
em Psiquiatria, em Patologia 
ou em qualquer outra área. 
“Como o concurso já ocor-
reu, a gente entende que ele 
fique suspenso indefinida-
mente,até que seja criada a 
lei para os cargos e o Esta-
do possa dar continuidade 
ao concurso”, frisou Marnio. 

O outro ponto citado pelo 
presidente do Simed é que, 
ao se exigir um título de es-
pecialista é preciso que esse 
profissional seja inserido 
numa posição diferenciada. 
“Porque não é justo você exi-
gir um requisito maior, mas 
colocar em pé de igualdade, 
quem tem ou não o título na 
carreira”.

 
O concurso
O número de inscritos no 

certame foi de 95.424 can-
didatos, sendo 43 inscritos 
para o cargo de perito ofi-
cial médico-legal com espe-
cialidade em Psiquiatria e 32 
para afunção de perito ofi-
cial médico-legal especialis-
ta em Patologia. 

“A quantidade de candi-
datos nessas duas funções é 
a minoria. Para os outros 15 
cargos vai ser feita a corre-
ção das provas, divulgado o 
resultado, feita a classifica-
ção, o chamamento para os 
exames médico, físico, psico-
técnico, para a Academia de 
Polícia, tudo normalmente. 
E daqui para lá, aguardare-
mos a atuação da PGE que, 

operação ‘Moto segura’

PM acaba com ‘rolezinho’ 
e apreende 13 motocicletas 

A Polícia Militar acabou 
com um ‘rolezinho’ (termo 
usado para denominar o gru-
po de pessoas que saem jun-
tas em motos fazendo ba-
derna pelas ruas), no fim da 
noite dessa quinta-feira (3), 
no bairro do José Américo, 
em João Pessoa. Na ação, fo-
ram aplicadas 34 multas e 
removidas 13 motos para o 
pátio do Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-PB).

As equipes do Batalhão 
de Policiamento de Trân-
sito (BPTran), que estavam 
realizando fiscalizações nos 
bairros de Mangabeira, José 
Américo, Geisel, Cabo Bran-
co, Bancários e no conjunto 
do Colibris, receberam infor-
mações sobre o grupo e inter-
ceptaram os participantes no 
bairro do José Américo. 

Entre as infrações consta-
tadas, mais uma vez a ques-
tão da circulação com cano 
de escape irregular foi a 
principal. As outras foram 
falta de habilitação, ausência 

de capacete, motos sem pla-
cas e sem outros itens obri-
gatórios.

A fiscalização fez parte da 
Operação Moto Segura, que 
tem o objetivo de aumentar 
as ações de trânsito para evi-
tar acidentes, retirar de cir-
culação veículos irregulares 
e combater os ‘rolezinhos’.

Furto de bolsas de coleta 

Material do Hemocentro é localizado

A Delegacia Especializa-
da de Atendimento à Mu-
lher (Deam) de Bayeux, na 
Grande João Pessoa, recebeu 
uma denúncia de violência 
doméstica na manhã de on-
tem que terminou na apreen-
são de seis caixas com 132 bol-
sas que são utilizadas para a 
coleta de doações de sangue 
do Hemocentro da Paraíba. O 
valor do material apreendido 

está estimado em cerca de R$ 
13 mil. As investigações es-
tão sob responsabilidade da 
delegada Conceição Casado, 
da Deam. 

Segundo a diretora-geral 
do Hemocentro, Shirlene Ga-
delha, as bolsas haviam sido 
furtadas do local em dezem-
bro do ano passado. 

De acordo com a Deam, 
ainda não se tem informa-
ções sobre como as bolsas fo-
ram parar na residência, mas 
o suspeito está sendo pro-

curado pelo órgão de segu-
rança. 

O material foi recolhido 
pelo Hemocentro ainda on-
tem e, conforme disse a dire-
tora-geral, está disponibiliza-
do à polícia para auxiliar nas 
investigações. Depois de con-
cluídas, as bolsas apreendi-
das deverão ser descartadas 
através de incineração, pro-
cedimento padrão para ma-
teriais hospitalares. 

Por exigirem um arma-
zenamento em condições es-

pecíficas para garantir a bios-
segurança do produto e dos 
usuários, as bolsas de coleta 
não poderão ser reaproveita-
das pelo Hemocentro. 

“Todas as bolsas vem 
com anticoagulante que im-
pedem a coagulação do san-
gue. Devido ao local que es-
tavam acondicionadas, não 
sabemos em que tempera-
tura se encontravam. Todas 
essas bolsas precisam ficar 
em local seguro”, explicou 
Gadelha.

saúde Mental

Fundac implanta projeto de terapia
A Fundação Desenvolvi-

mento da Criança e do Ado-
lescente ‘Alice de Almeida’ 
(Fundac), por meio da Direto-
ria Técnica, iniciou um proje-
to piloto de grupos terapêuti-
cos em atendimento a jovens 
e adolescentes privados de li-
berdade. O projeto foi implan-
tado, inicialmente, na unidade 
semiliberdade e visa aliviar 
a ansiedade e o estresse que 
a privação de liberdade traz 
para os internos.

A coordenadora de Saú-
de Mental, Sheila Milene, dis-
se que este é um projeto fun-
damentado cientificamente e 
realizado por psicólogos clíni-
cos por se tratar de terapia gru-
pal, no qual jovens e adoles-

centes vão trabalhar as dores, 
as vivências dentro da interna-
ção ou dentro da semiliberda-
de e histórias de vida.

“É na terapia em grupo 
que eles vão ter a oportuni-
dade para falar das suas do-
res, dos seus traumas, dos 
seus amores e das suas ale-
grias também”, disse a psicó-
loga Sheila, que contou com o 
apoio da psicóloga da Semili-
berdade, Graça Dantas. 

As sessões acontecerão 
uma vez por semana e será 
feita uma avaliação do gru-
po após três meses. Ninguém 
está obrigado a participar, mas 
é a equipe técnica da unidade 
que decide quais adolescentes 
precisam fazer terapia. Antes, 

a equipe avalia quais socioe-
ducandos estão mais ansiosos, 
mais estressados ou sofrendo 
psicologicamente. “Se eles se 
comprometeram a participar 
do grupo, então vão passar, 
pelo menos, três meses sendo 
acompanhados por psicólogos 
clínicos”, informou.

No final dos três meses, 
será feita uma avaliação para 
saber se jovem ou adolescente 
já pode ser liberado ou se ele 
permanece no grupo ou dá es-
paço para outro adolescente. 

Segundo Sheila Milene, no 
primeiro encontro eles esta-
vam bem ansiosos, agitados. 
“Nós explicamos a metodolo-
gia do grupo, como vai funcio-
nar e  quais as regras”, comen-

tou. “Acreditamos que depois 
de uma boa conversa vai ser 
muito enriquecedor”, opinou.

A diretora técnica da Fun-
dac, Débora Raquel, acredi-
ta que os grupos terapêuticos 
vão potencializar todas as tro-
cas através do diálogo, com-
partilhando as experiências, 
ajudando o sujeito a viver no 
individual e no coletivo.

Para o diretor da unidade, 
Davi Lira, é muito importan-
te mais essa forma de abor-
dagem que está sendo apli-
cada pela fundação, “pois, ao 
passo que os socioeducandos 
vão dividindo suas experiên-
cias, suas histórias pessoais de 
vida vão servindo de motiva-
ção e superação para o outro”. 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Motos apreendidas foram recolhidas para o pátio do Detran-PB

Foto: Secom-PB

Infrações
Durante a operação 

“Moto Segura” 
foram aplicadas 

34 multas. A ação 
ocorreu no bairro 
do José Américo, 
em João Pessoa

Alexsandra Tavares  
lekajp@hotmail.com 

Inscritos
Mais de 95,4 mil 

pessoas se inscreve-
ram para o concurso 

da Polícia Civil da 
Paraíba; vagas foram 
distribuídas em car-
gos de níveis médio 

e superior, com salá-
rios de R$ 3.726,73 a 

R$ 12.769,801

no âmbito jurídico, poderá 
reverter essa decisão”, de-
clarou o delegado Hugo Lu-
cena, membro da comissão 
do concurso. 

As provas do certame fo-
ram aplicadas no mês pas-
sado e o resultado está pre-
visto para ser divulgado no 
final deste mês. 

As vagas foram distribuí-
das em cargos de níveis mé-
dio e superior, com os salá-
rios variando de R$ 3.726,73 
a R$ 12.769,801. 

Hugo Lucena explicou que concurso segue sem alteração para outros 15 cargos

n 

Previsão é 
que o resultado 
das provas da 
primeira fase 
do concurso 
para os 15 
cargos não 
afetados pela 
decisão judicial 
seja divulgado 
no final deste 
mês de março

Foto:Roberto Guedes
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Paraíba

Três suspeitos de extorsões na área 
de Rio Tinto foram presos durante 
operação da Polícia Civil. O trio ain-
da era responsável por filmar execu-
ções de rivais naquela região do li-
toral norte do estado, inclusive uma 
mulher teve os cabelos arrancados 
para mostrar o poderio dos crimino-
sos. O grupo ainda divulgava música 
rap como forma de ameaças na região.

Um dos presos, identificado por 
Wellyson Ferreira da Silva, conheci-
do por “Cobra Verde”, considerado o 
cabeça do grupo e junto com os ou-
tros integrantes filmava as execu-
ções e publicava em redes sociais. 

A operação foi realizada, na ma-
nhã de ontem, por agentes de investi-
gação da 7a Delegacia Seccional da Po-
lícia Civil, sediada em Mamanguape.

Segundo o delegado Sylvio Ra-
bello, o grupo havia criado uma se-
gurança privada cobrando de R$ 300 
a R$ 2 mil no comércio local e R$ 50 
por residência. E caso não fosse feito 
o pagamento o estabelecimento co-
mercial não funcionaria e as casas 
seriam incendiadas, ameaçavam. 

O delegado informou ainda que 
“Cobra Verde” também “sentencia-
va” ordens de torturas e mortes de 
inimigos no litoral norte do estado. 
Como pena pelo não pagamento das 
extorsões uma mulher teve os cabe-
los arrancados, segundo o Sylvio Ra-
bello. Donos de propriedades rurais 
também estavam sendo vítimas de 
extorsões e sequestros pelo grupo.  

Por determinação judicial os três 
homens presos serão encaminhados 
para um dos presídios de João Pes-
soa. Recaem sobre o grupo vários 
homicídios, dentre outros crimes. 
Populares, após as prisões, aplaudi-
ram a ação da Polícia Civil, segundo 
o gestor Sylvio Rabello.

Comerciantes eram ameaçados e impedidos de trabalhar e moradores termiam ter suas casas incendiadas

Grupo torturava quem não pagasse
Segurança privada

no litoral Sul do estado po-
liciais da 1a Companhia Inde-
pendente da PM prenderam 
sete suspeitos de integrarem 
um grupo criminoso suspeito 
de homicídios, tráfico e roubos 
naquela região. A ação aconte-
ceu na madrugada de ontem du-
rante operação, no bairro Santo 
Antônio, na cidade de Caaporã. 
Com o grupo foram apreendi-

das oito armas de fogo, muni-
ções e drogas dos tipos cocaí-
na, crack e maconha.

O objetivo da operação foi 
combater o tráfico de drogas 
na localidade. Equipes da For-
ça Tática da 1a CIPM fizeram 
incursões a pé e se depararam 
com o grupo, que foi imediata-
mente rendido e preso com as 
drogas, quatro revólveres, três 

pistolas e uma espingarda.
Os presos têm idades de 31, 

26, dois têm 22 anos e outros 
três, 20. Na identificação deles, 
foi constatado que três tinham 
mandados de prisão em aber-
to por crimes de homicídios na 
região. Os sete presos, as dro-
gas e o arsenal apreendido fo-
ram apresentados na delegacia 
de Alhandra.

PM prende suspeitos de homicídios e roubos
n 

Grupos são 
desarticulados em 
ações das polícias 
nos litorais Norte 
e Sul da Paraíba

Foto: Ascom/PCPB

As investigações revelaram 
que “Cobra Verde” (acima), chefe do 
grupo, determinava a cobrança 
pela segurança privada e as 
execuções - que eram filmadas - 
de integrantes de grupos inimigos

bebidaS

Polícia Rodoviária apreende 
carga avaliada em R$ 7 mil

Uma carga contendo 56 gar-
rafas de bebidas alcoólicas, ava-
liada em R$ 7 mil, apreendida 
durante ação da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), que pren-
deu três homens que haviam 
realizado furtos a dois super-
mercados no município de Par-
namirim/Rn. A ação aconteceu 
no final da noite de quinta-feira 
(3). Ao todo, foram encontradas 
com trio, 56 garrafas de bebi-
das alcoólicas, como gin, vodka 
e whisky, além de uma peça de 
filé mignon.

A equipe da PRF recebeu de-
núncia que um veículo VW/novo 
Gol TI, suspeito de ser utilizado 
para a prática de furtos no Rio 
Grande do norte, estava em des-
locamento para Recife. Com as 
informações os policiais locali-
zaram o veículo em um posto de 
combustível na BR-101, km 103, no 
município de Alhandra. 

Os três ocupantes do auto-
móvel, com idades de 31, 33 e 
26 anos, não apresentaram a 
comprovação fiscal do material 
transportado. Os representan-

tes dos supermercados apresen-
taram boletins de ocorrência que 
registravam o furto e a quantida-
de de produtos subtraídos. O trio 
foi levado para a Delegacia de Po-
lícia Judiciária de Alhandra.

Droga
no km 107, da BR-101, muni-

cípio de Alhandra, os policiais 
rodoviários federais, na noite 
de quinta-feira (3), flagraram 
um veículo Classic conduzido 
por um homem com um tablete 
de cocaína. 

Durante a abordagem, a equi-
pe observou que o condutor en-
trou em contradições algumas 
vezes, ao ser entrevistado, o que 
levou os policiais a suspeitarem 
que o homem transportava al-
gum ilícito. 

Em buscas no interior do veí-
culo, a equipe encontrou uma 
sacola contendo um tablete de 
substância análoga à cocaína, 
pesando cerca de 500g. O condu-
tor se negou a informar aos poli-
ciais a origem e o destino da dro-
ga transportada.

As bebidas e a peça de carne foram furtadas de supermercados

tráfico

Homens são flagrados com 
drogas e produtos furtados

Policiais das Delegacias de 
Crimes Contra o Patrimônio 
e de Crimes contra a Pessoa 
da Capital prenderam em fla-
grante, nessa quinta-feira (3), 
no bairro de Mangaberia, em 
João Pessoa, três suspeitos por 
tráfico de drogas e receptação 
de objetos eletrônicos, rouba-
dos de lojas da capital.

De acordo com o delegado, 
João Paulo Amazonas, o trio 
traficava drogas e receptava 
materiais eletrônicos, relógios 
e joias/semi-joias, normalmen-
te furtados ou roubados nas 
adjacências, como pagamento 
de dívidas de drogas. 

“Recebemos muitas denún-
cias recentes de moradores da 
região incomodados com o en-
tra e sai de usuários e objetos 
na casa onde era feito o tráfico 
de entorpecentes, e com os cri-
mes patrimoniais na região”, 
disse o delegado. 

Todos foram autuados pe-

los crimes de tráfico de dro-
gas, associação para o tráfico, 
receptação e associação cri-
minosa.

Nova ação
Em outra ação os policiais 

daquela delegacia prenderam, 
também em flagrante, um ho-
mem que estava negociando 
objetos furtados, principal-
mente material esportivo, no 
bairro de Jardim luna, em 
João Pessoa. 

Esse material havia sido 
furtado de uma loja em de-
zembro do ano passado, com 
prejuízo avaliado em R$ 60 
mil. “O autuado usava um site 
de vendas on-line e negociava 
raquetes de tênis, bolsas es-
portivas e demais materiais es-
portivos, e por isso foi autua-
do pelos crimes de receptação 
qualificada e associação crimi-
nosa”, esclareceu o delegado 
João Paulo Amazonas.

Produtos eletrônicos, joias e material esportivo foram apreendidos

Foto: Ascom/PCPB

acidente

Delegado vai 
aguardar a  
recuperação 
de motorista

O delegado luiz Coutrin, que 
investiga o acidente ocorrido na 
Avenida Epitácio Pessoa, está 
aguardando a recuperação do mo-
torista do Corsa Classic, Eliezer 
Bezerra Ramos Júnior, que se en-
contra internado no Hospital de 
Trauma, para dar sua versão so-
bre o acidente envolvendo o car-
ro que dirigia e o HB20 conduzi-
do por Raul Queiroga, de 27 anos. 
Ontem, o delegado ouviu outras 
pessoas. Raul Queiroga, acompa-
nhado do advogado Getúlio de 
Souza, se apresentou na Central 
de Polícia, onde foi interrogado 
pelo delegado luiz Coutrin.

droga

Apreendidos 
35 quilos de 
maconha no 
sertão do estado

Agentes da Delegacia de Re-
pressão ao Crime Organizado 
prenderam duas pessoas e apreen-
deram 35 quilos de maconha na ci-
dade de lagoa. A dupla é  suspei-
ta de tráfico de droga.

O delegado Diego Beltrão in-
formou que um dos suspeitos já 
havia sido preso na Operação la-
dinos, em outubro de 2019. na 
ocasião, dezesseis pessoas foram 
presas por crimes de roubo a ins-
tituições financeiras. O suspeito é 
investigado por assalto a bancos e 
carros-fortes.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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“O racismo é enfrentado 
quando agimos de maneira 
coletiva, movimento social 
e governo juntos, avançan-
do para que políticas possam 
ser construídas”.  Foi o que 
afirmou a  secretária da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na ao abrir, na quinta-feira, 
a V Conferência Estadual da 
Promoção da Igualdade Ra-
cial da Paraíba realizada pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana e do 
Conselho Estadual de Pro-
moção da Igualdade Racial 
da Paraíba (Cepir), no Teatro 
Paulo Pontes, no Espaço Cul-
tural, em João Pessoa.  

 O evento terminou ontem 
com a realização da eleição 
dos delegados e aprovação do 
relatório final da conferência. 

No total, 53 municípios parti-
ciparam da conferência, que 
acontece de forma híbrida. 

 O coordenador de Polí-
ticas para População Negra 
e Indígena da Secretaria de 
Justiça e Cidadania de São 
Paulo, Antônio Carlos da Sil-
va Barros, fez a palestra inau-
gural do evento sobre “En-
frentamento ao racismo e às 
outras formas correlatas de 
discriminação étnico-raciais 
e de intolerância religiosa”. 
Ele disse que ações afirmati-
vas da identidade negra são 
fundamentais na conjuntu-
ra atual de enfrentamento 
do racismo estrutural. O ra-
pper João Carlos Júnior fez 
uma participação especial 
com músicas de sua autoria.

 A represent a nte  do 
Cepir-PB,  Leandra Cardo-

so, e  a índígena potiguara, 
Sanderline Ribeiro dos San-
tos, representante das  comu-
nidades tradicionais e povos 
originários, também partici-
param da abertura.

O evento tem o objetivo 
de promover o debate, as re-
flexões e o encaminhamento 
de medidas de enfrentamen-
to do racismo e outras formas 
de discriminação étnico-ra-

cial, étnico-cultural e de in-
tolerância religiosa, além de  
promover o respeito, a prote-
ção e a concretização de todos 
os direitos humanos, liberda-
des fundamentais e religiosas 

da população negra e demais 
segmentos étnico-raciais e ét-
nico-culturais.

 
Nacional cancelada 
A V Conferência Nacio-

nal de Promoção da Igual-
dade Racial (Conapir), que 
aconteceria em Brasília du-
rante o mês de maio, foi can-
celada, mas a  Paraíba man-
teve a data da estadual para 
garantir que a eleição dos de-
legados fosse mantida, além 
de viabilizar que a popula-
ção negra e os demais gru-
pos étnico-raciais discutam 
e pensem a efetivação da 
igualdade de oportunida-
des, a defesa dos direitos ét-
nicos individuais, coletivos e 
difusos e o combate à discri-
minação e às demais formas 
de intolerância étnica.  

Evento, que ocorrerá no próximo dia 10, homenageará José Américo de Almeida e outros escritores paraibanos

Editora A União lança livros na FCJA
noite de literatura

A Editora A União lança-
rá no próximo dia 10 as obras 
“Janelas da História”, “Espe-
lho de Papel” e “Paraíba na 
Literatura” durante o even-
to Noite da Literatura, que 
ocorrerá no auditório da Fun-
dação Casa de José Américo. 
A data marca os 42 anos de 
morte do escritor José Améri-
co de Almeida, que foi minis-
tro de Estado, governador da 
Paraíba e fundador da Uni-
versidade Federal da Paraíba. 

O governador João Aze-
vêdo confirmou presença no 
evento, que também faz par-
te das comemorações pelos 40 
anos da fundação, instalada 
na antiga residência do escri-
tor, no bairro do Cabo Bran-
co, em João Pessoa.

As obras
nJanelas da História - Co-

letânea de 48 artigos publica-
dos, semanalmente, nas pá-
ginas do jornal A União, de 
agosto de 2020 a dezembro de 
2021, e que retratam a vida, a 
obra e o universo do escritor 
José Américo de Almeida. O 
livro é apresentado ao leitor 
por textos do governador João 
Azevêdo, do presidente da 
Fundação Casa de José Amé-

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) disponi-
biliza, na próxima segunda-
feira, 234 ofertas de emprego 
em seis municípios paraiba-
nos: Bayeux, Campina Gran-
de, Guarabira, João Pessoa, 
São Bento e Santa Rita. A ci-
dade de Santa Rita, na Re-
gião Metropolitana da capi-
tal, possui o maior número 
de vagas, 84 no total. Os car-
gos de auxiliar de escritório, 
auxiliar de linha de produ-
ção e mecânico de manu-
tenção de máquina agrícola 
são aqueles que possuem o 
maior número de oportuni-
dades, 15 em cada uma das 
funções.

 O município de Campi-
na Grande possui o segun-
do maior número de ofertas, 
são 81 vagas, com destaque 
para a função de cozinhei-

ro de restaurante. Em João 
Pessoa, o Sine-PB oferece 59 
oportunidades.

Atualmente, o Sine-PB 
possui 15 postos de aten-
dimento. Estão em funcio-
namento as unidades dos 
municípios de João Pessoa, 
Campina Grande, Cajazei-
ras, Mamanguape, Monteiro, 
Pombal, Sapé, Bayeux, Con-
de, Guarabira, Itaporanga, 
São Bento, Santa Rita, Cabe-
delo e Patos.

 O atendimento no posto 
Sine localizado na Duque de 
Caxias, em João Pessoa, ocor-
re de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 16h30, por ordem 
de chegada.

 São distribuídas 150 fi-
chas para consulta de empre-
go e 50 para o seguro-desem-
prego. Os atendimentos nos 
postos Sine-PB das Casas de 

Cidadania seguem o horário 
de funcionamento das uni-
dades.

 O Sine-PB realiza o traba-
lho de recrutamento de pes-
soal para empresas instala-
das ou que irão se instalar no 
Estado. Esses serviços podem 
ser solicitados pelo e-mail: es-
tadual@hotmail.com.

A Casa da Cidadania de 
Campina Grande ganhou 
um posto de atendimento 
da Defensoria Pública do 
Estado destinado a facilitar 
ainda mais o acesso da po-
pulação ao serviço. Tempo-
rariamente, o atendimen-
to será limitado aos casos 
de pensão alimentícia, mas 
será ampliado para outras 
demandas.

O coordenador do Nú-
cleo Regional de Atendi-
mentos da Defensoria do Es-
tado em Campina Grande, 
Lucas Soares, ressaltou que 
a ideia é aumentar a abran-
gência dos serviços. “Ini-
cialmente, serão tratadas as 
questões relacionadas à pen-
são alimentícia, como pro-
cesso de conhecimento de 
pedido de alimentos e cum-
primento definitivo de sen-

tença de alimentos, mas pos-
teriormente, o atendimento 
será ampliado facilitando o 
acesso à Justiça”.

De acordo com o diretor 
da Casa da Cidadania, José 
Nascimento Coelho, o box 
da Defensoria Pública do Es-
tado funciona no turno da 
manhã. “Aqui, as pessoas 
podem ser atendidas presen-
cialmente sem a necessidade 
de agendamento, de segun-
da a sexta-feira no horário 
das 8h às 13h com mais um 
serviço grande importância 
e demanda”.

Em Campina Grande, 
a população também dis-
põe dos serviços gratuitos 
da Defensoria do Estado no 
Núcleo Regional de Atendi-
mentos, na Rua Rio Branco, 
188 - Centro.

A Casa da Cidadania tem 

boxes de atendimento à po-
pulação com vários serviços 
de órgãos públicos, a exem-
plo do Sine-PB, Procon-PB, 
Receita Estadual, PBPrev, Po-
lícia Federal, IPC com emis-
são de carteira de identida-
de (gratuita para a 1ª via), 
além de emissão do CPF, en-
tre outros.

rico, Fernando Moura, e pela 
diretora-presidente da Em-
presa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), Naná Garcez. 
nEspelhos de Papel – A 

vida refletida em crônicas pu-
blicadas nas páginas de A 
União – O segundo volume 
do livro é uma reunião de 75 
crônicas em diferentes esti-
los, de 25 autores de várias 
gerações, que abordam te-
mas do cotidiano, a exemplo 
do futebol, os encantos das 
ruas, recordações da infân-
cia, personagens da capital 
e acontecimentos aparente-
mente comuns, transmuta-
dos para uma narrativa fluen-
te que prende a percepção do 
leitor que passeia pelas 270 
páginas da obra. São textos 
reflexivos que compõem esse 
rico acervo do gênero, apre-
sentado numa obra que é re-
sultado de uma pesquisa nas 
páginas de A União, assina-
das por intelectuais de dife-
rentes áreas, opinando so-
bre variados temas. O livro 
é uma excelente opção para 
os amantes da boa literatura.  
nParaíba na Literatura III 

– Já em seu terceiro volume, a 
coletânea reúne perfis de 20 
grandes nomes da literatu-

ra paraibana, perfilados por 
20 personalidades relevantes 
no cenário das letras no Esta-
do. A publicação será dispo-
nibilizada pelo Governo do 
Estado a visitantes que se-
jam recebidos pelo governa-
dor João Azevêdo, e o intuito 
é promover e divulgar a lite-

ratura paraibana. Composto 
por poetas, romancistas, cro-
nistas e dramaturgos, de di-
ferentes gerações e estilos, o 
livro cumpre a função do re-
conhecimento dos vultos que 
ajudam a contar a história da 
Paraíba através dos seus es-
critos. A obra também con-

templa uma das missões da 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), que é pro-
duzir, difundir, estimular e 
apoiar a criação artística, a 
literatura, o conhecimento 
científico e o exercício crítico 
da cidadania.

n 

Data do evento, 
10 de março, 
marca os 42 anos 
de morte do 
escritor e político 
José Américo 
de Almeida

Obras publicadas 
pela Editora 

A União serão 
lançadas na FCJA 

como parte das 
comemorações 

pelos 40 anos da 
Fundação

Sine-PB disponibiliza mais de 230 
vagas de trabalho na segunda-feira 

oportunidade de emprego

Casa da Cidadania ganha posto 
da Defensoria Pública do Estado

em campina grande

Serviço
A Casa da Cidadania

funciona na rua Severino 
Cruz, 283, no Centro de 
Campina Grande, e o 
funcionamento é de 

segunda a sexta, 
das 8h às 16h

Conferência discute formas de enfrentamento do racismo
igualdade racial

n 

A cidade de 
Santa Rita, 
na Região 
Metropolitana 
da capital, 
possui o maior 
número de 
vagas, 84 
no total

n 

Apresentações 
artísticas 
marcaram a 
abertura do 
evento, realizado 
no Teatro Paulo 
Pontes, no 
Espaço Cultural 
José Lins do 
Rego 

Foto: Ortilo
 Antonio

Foto: Secom-PB
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Apresentando-se pela 
primeira vez em João 
Pessoa, a cantora e com-
positora maranhense 

Flávia Bittencourt abre hoje, às 20h, 
as comemorações do ‘Mês da Mu-
lher’ no Teatro Paulo Pontes, no Es-
paço Cultural. Com uma carreira 
consolidada ressaltando as raízes 
das manifestações da cultura po-
pular de seu estado natal, a artis-
ta empresta o refinamento de sua 
voz e marcante presença de palco 
a canções próprias e a sucessos da 
MPB com arranjos pop e contem-
porâneos. Os ingressos gratuitos 
serão distribuídos das 9h às 12h e 
das 14h às 17h, na bilheteria do tea-
tro, que será limitado a 60% da ca-
pacidade do local.

A artista vai levar um repertó-
rio especial para o show de logo 
mais, cantando ‘Bruxas’, uma can-
ção de sua autoria que relaciona a 
história medieval de muitas mu-
lheres mortas por não se enquadra-
rem em padrões da sociedade com 
os casos de feminicídio da atuali-
dade. “É um tema que vem mui-
to a calhar com essa abertura do 
‘Mês da Mulher’, e, ao mesmo tem-
po, vou cantar a música que lan-
cei pelo selo Candyall Music. Va-
mos fazer o show mesclando esse 
tema com essas músicas”, adian-
ta Bittencourt, que recentemente 
lançou o single ‘Coco’, faixa presen-
te em álbum que estará disponível 
ao público em maio e terá produ-
ção musical de Carlinhos Brown e 
Fernando Deeplick.

Com 15 anos de carreira e qua-
tro álbuns lançados, Flávia saiu aos 
19 anos de São Luís em direção a 
São Paulo para perseguir os seus 
sonhos, enfrentando os desafios 
de ser mulher e nordestina cantan-
do em bares da Vila Madalena, re-
duto boêmio paulista. Ela foi apa-
drinhada ainda muito jovem por 
Luiz Melodia e Dominguinhos, 
que sempre se preocupou com os 
assédios que Flávia estava sujeita. 
“Ele falou para mim: ‘Minha filha, 
deve ser muito difícil essa sua vida 
de cigana pela noite de São Pau-
lo, sozinha’. Na verdade, eu tinha 
uma vontade tão grande de fazer 
o que faço, que eu nunca tinha pa-
rado para analisar isso realmente. 
Dominguinhos sabia como é o tra-
tamento com uma mulher na noite, 
por contratantes, das coisas que a 
gente acaba tendo que enfrentar e 
se defender”, relata a cantora, que 
em 2008 lançou o álbum Todo Do-
mingos, inteiramente em homena-
gem ao padrinho pernambucano, 
morto em 2013.

Demonstrando maturidade ar-
tística desde muito cedo, a mara-
nhense já realizou turnês pelos 
Estados Unidos, Europa e África, 
sempre destacando sua identidade 
nordestina e, muitas vezes, suas re-

ferências paraibanas. Além da pro-
ximidade com Lucy Alves e de le-
var a música de Sivuca aos palcos, 
outro recente lançamento de Flá-
via foi uma releitura de ‘Táxi lu-
nar’, composição de Geraldo Aze-
vedo, Alceu Valença e Zé Ramalho. 
A cantora, que é também instru-
mentista, já dividiu palco com Elba 
Ramalho. “Já estivemos juntas em 
São Luís, quando ela veio para cá 
a meu convite. Fizemos o São João 
daqui. Esse respeito que a música 
nordestina tem devo a esses artis-
tas que vieram antes e abriram o 
caminho para que a gente pudes-
se ter a nossa música no lugar em 
que ela está. Somos uma nação pri-
vilegiada artisticamente. Boas refe-
rências é o que não falta”.

Com atuação também como 
atriz com participações em curtas 
e longas-metragens no cinema, Flá-
via Bittencourt leva paralelamen-
te o projeto ‘Mulheres de Palavra’, 
que proporciona poesia e música 
ao público em conjunto com a ve-
terana atriz Nathalia Timberg. A 

iniciativa busca mostrar a presen-
ça da mulher na literatura e como 
tema de canções. Já ao lado da bai-
larina Ana Botafogo, ela apresenta 
o espetáculo Mulher, na qual a du-
pla homenageia nomes como Chi-
quinha Gonzaga, Zuzu Angel, Ma-
ria da Penha e Bibi Ferreira, unindo 
dança, música e interpretação tea-
tral das duas artistas. 

O show de Flávia Bittencourt é 
realizado em parceria entre a Fun-
dação Espaço Cultural e a Secre-
taria da Mulher e da Diversidade 
Humana da Paraíba. Estão previs-
tos ainda para todo o mês de abril a 
realização de exposições, oficinas, 
espetáculos, mostra de filmes fran-
ceses e apresentações musicais. A 
programação inclui shows de Lua-
na Flores, no dia 12, em Campina 
Grande; Flaira Ferro, no dia 19, em 
Cajazeiras; e Cátia de França, no 
dia 26, em João Pessoa.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.comHoje, Fundação Espaço 

Cultural da Paraíba abre 
a programação do ‘Mês da 
Mulher’ com show da cantora 
e compositora maranhense

Nordeste feminino de 
Flávia Bittencourt

Música
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Com 15 anos de carreira, Flávia já 
realizou turnês pelos Estados Unidos, 
Europa e África, sempre destacando 
sua identidade nordestina, incluindo 
a paraibana através das obras de 
nomes como Sivuca

‘Bruxas’
Canção autoral que será 
apresentada relaciona 
a história medieval de 
mulheres mortas por 
não se enquadrarem 
em padrões da época 
com casos atuais de 

feminicídio
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Em 2018, Rolim foi premiado pelo longa ‘Beiço de Estrada’

AudiovisuAl

TeATro

Eliézer Rolim receberá 
tributo no Fest Aruanda

Peça infantil estreia 
no ‘Palco Virtual’

O 17º Fest Aruanda do Audiovisual Brasilei-
ro, que será realizado de 1° a 7 de dezembro, em 
João Pessoa, vai prestar homenagem póstuma ao 
ator, encenador, dramaturgo, professor e cineas-
ta Eliézer Rolim, morto prematuramente no mês 
de fevereiro último, na capital.

A mudança da data, inicialmente anunciada 
para o período de 8 a 15 de dezembro, se deveu à 
necessidade de evitar o choque com os jogos da 
Copa do Mundo, em sua fase final, o que poderia 
desmobilizar o público, na percepção da organi-
zação do festival.

Além do outro tributo póstumo já anunciado: 
ao jornalista, poeta, crítico e cineasta Jurandir 
Moura, o nome de Eliézer Rolim vem se somar 
pela multiplicidade de papéis exercidos em vida 
pelo diretor do longa-metragem Beiço de Estrada, 
premiado na edição 2018 do evento.

“Da infância à idade adulta, Eliézer Rolim foi 
um homem dos palcos, seja em cena como ator ou 
na direção, terreno no qual se especializou; nes-
ta condição esteve à frente de três produções ci-
nematográficas – um média e dois longas-metra-
gens –, brilhando com amplo reconhecimento no 
último filme, Beiço de Estrada, o que nos faz espe-
cular sobre o que ainda brotaria de sua incessante 
capacidade de criar e dar vida a personagens ab-
solutamente singulares que povoavam seu ima-
ginário”, disse Lúcio Vilar, produtor executivo do 
Fest Aruanda.

Sobre o homenageado
Eliézer Rolim graduou-se em Arquitetura e 

Urbanismo pela Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB, 1986), com mestrado e doutorado em 
artes cênicas pela Universidade Federal da Bah-
ia e pela École Nationale de Architeture de Gre-
noble, na França.

Ele recebeu diversos prêmios nacionais com 
produções teatrais, entre elas Como Nasce um Ca-
bra da Peste, Adeus Mamanita, Estrelas ao Relento e 
Efemérico. Atuando no cinema como produtor, ro-
teirista e diretor, recebeu diversos prêmios. Diri-
giu os filmes Eu Sou o Servo, O Sonho de Inacim e o 
já citado Beiço de Estrada, este último selecionado 
para o Festival Internacional de Cinema Brasilei-
ro, que acontece em Milão, na Itália.

Amanhã, o Itaú Cultural tem estreia para crian-
ças, no site e YouTube da instituição (www.itau-
cultural.org.br e www.youtube.com/itaucultural): 
o espetáculo No Coração da Lua, do Grupo Estação 
de Teatro e da Bobox Produções. A montagem, in-
tegra a programação do ‘Palco Virtual’ com temá-
tica que relaciona a infância e saúde mental.

A peça tem como protagonista Luana, uma me-
nina inteligente, alegre e muito ativa, que, sem 
causa aparente, acorda se sentindo muito estra-
nha. Ela percebe que está sem vontade de se levan-
tar, comer ou brincar. Com a ajuda de seu gran-
de amigo, Juca, parte em uma jornada em busca 
de respostas. Nesta viagem os dois encontram se-
res fantásticos, que os ajudam a chegar até aque-
le que realmente poderá resolver todos os proble-
mas do coração de Lua.

A saga de Lua e Juca é contada com humor, leve-
za, músicas e valiosas lições, provocando uma refle-
xão sobre o que se passa na cabeça e nos corações de 
muitas crianças, sejam incômodos, medos, alegrias 
e dificuldades de expressarem o que sentem. O es-
petáculo é dirigido por Rogério Ferraz.

Da Redação

Foto: Divulgação

Alma de mulher
Procurei, em vão, pala-

vras que pudessem expres-
sar o meu apreço, a minha 
admiração, o meu amor, en-
fim, pelas mulheres.

Algumas fizeram e ain-
da fazem parte da minha 
vida, entre namoradas, en-
costos, esposas, amantes, 
companheiras e, é claro, 
uma única mãe, Dona Amá-
lia que há muitos anos está 
no céu, zelando por mim, 
como sempre o fez, enquan-
to por aqui esteve.

Procurei e não achei, 
até porque muito já escre-
vi sobre algumas mulhe-
res, cujos nomes eram, qua-
se sempre, iniciados com a 
letra “M”, de Mulher.

De Mocinha e à morena 
molhada mais enxuta que 
um dia me fez arregalar os 
olhos ao vê-la descer um 
barranco na serra de Alagoa 
Grande, deixando, à mostra, 

colados no corpo peitinhos 
maravilhosos – muitas mu-
lheres fizeram e fazem par-
te da minha vida.

Como não consegui pro-
duzir algo diferente, resol-
vo, tomar emprestados (não 
sei de quem!), os versos que 
abaixo transcrevo, que des-
crevem, de forma definiti-
va, quão importante é a fi-
gura da mulher.

Nada mais contraditório do 
que ser mulher...

Mulher que pensa com o co-
ração

Age pela emoção e vence 
pelo amor

Que vive milhões de emo-
ções num só dia 

E transmite cada uma delas, 
num único olhar.

Que cobra de si a perfeição e 
vive arrumando

Desculpas para os erros 
daqueles a quem ama.

Que hospeda no ventre ou-
tras almas, dá a luz 

E depois fica cega, diante 
da beleza dos filhos.

Que dá as asas, ensina a 
voar mas não quer ver 

Partir os pássaros, mesmo 
sabendo  que eles não lhe per-
tencem.

Que se enfeita toda e per-
fuma o leito, ainda

Que seu amor nem perce-
ba mais tais detalhes

Que, como uma feiticeira, 
transforma em luz

E sorriso as dores que sen-
te na alma,

Só pra ninguém notar. 

E ainda tem que ser forte, 
pra dar os ombros

Para quem neles precise 
chorar.

Feliz do homem que por 
um dia souber

Entender a Alma da mu-
lher!

Não precisaria dizer 
mais nada, a não ser: Viva 
a Mulher!

‘Os Sertões’ e o folclore de Canudos

A obra Os Sertões, de Euclides da 
Cunha, tem sido estudada sob os 
mais variados e sugestivos aspectos. 
Vasta é a bibliografia brasileira em 
torno do grande livro e de seu autor. 
Temos um estudo em forma de mo-
nografia de José Calasans, O Ciclo Fol-
clórico do Bom Jesus Conselheiro, para o 
qual ponderável contribuição foi re-
colhida na obra de Euclides; não se 
conhece outro estudo sobre o folclo-
re em Os Sertões. Uma pesquisa que 
demonstre a importância dos temas 
e motivos populares na obra capital 
do sociólogo de Cantagalo.

Euclides da Cunha dever ser con-
siderado como um dos precurso-
res dos estudos de folclore no Brasil. 
Seu livro Os Sertões está pontilhado 
de observações valiosas e descrições 
coloridas dos nossos costumes e tra-
dições. Os Sertões, em sua primei-
ra edição, apareceu no ano de 1902. 
Nesse tempo, já se iniciara na Euro-
pa um vigoroso movimento de valo-
rização das tradições populares mas 
tudo indica que Euclides, embora 
reconhecendo a importância dessas 
manifestações, não se entusiasmou 
desde logo pelo popular, como um 
ramo autônomo da antropologia. O 
vocábulo folclore, que surgiu em 1846 
para substituir a expressão antigui-
dades populares, foi uma criação do 
arqueólogo inglês William Thomas e 
está grafado apenas uma vez em Os 
Sertões, na página 100. Não podemos 
afirmar ou sabemos se ele utilizou o 
termo noutros livros ou trabalho de 
sua autoria mas é sobremodo signi-
ficativo o fato do grande escritor ter 
sabido aproveitar e valorizar como 
poucos, as nossas tradições, interca-
lando a sua obra – principalmente a 
primeira parte – de matérias auten-
ticamente folclóricas.

Vaquejada – Talvez a página mais 
viva e brilhante de Os Sertões, sob o 
ponto de vista do que foi apurado, a 
que Euclides dedicou à vaquejada nas 
páginas 125 a 137 e que consiste, se-
gundo ele declara, “no reunir, e des-
criminar depois, os gados de diferen-
tes fazendas convizinhas, que por ali 
vivem em comum, em mistura, em 
um compascuo (comunhão de pas-
to) único e enorme, sem cercas e sem 
valos (barrancos). Menciona a época 
de sua realização – de junho a julho 
– e a localização, na maioria das ve-
zes numa várzea complanada e lim-
pa. Após desaparecer o vaqueiro no 
matagal, atrás do gado, descreve o au-
tor o momento culminante da vaque-
jada, com estas pinceladas fortes: “De 
repente estruge ao lado um estrídu-
lo tropel de cascos sobre pedras, um 
estrépito de galhos estalando, um es-
talar de chifres embatendo; tufa nos 
ares, em novelos, uma nuvem de pó; 
rompe, a súbitas, na clareira, embo-

lada, uma ponta de gado; e logo após, 
sobre o cavalo que estaca esbarrado, 
o vaqueiro, teso no estribo...”

Cavalhadas e Mouramas – Eucli-
des faz referência às cavalhadas e 
danças de mouros, quando escreve 
à página 130: “Seguem (os sertane-
jos) para as vilas se por lá se fazem 
festas de cavalhadas e mouramas, 
divertimentos anacrônicos que os 
povoados sertanejos reproduzem, 
intactos, com os mesmos programas 
de há três séculos”.

Encamisada – Muito curiosa a alu-
são a uma diversão antiga. Diz Eucli-
des à página 130: “Exótica encamisa-
da, que é o mais curioso exemplo do 
aferro às mais remotas tradições. Ve-
lhíssima cópia das vetustas quadras 
dos fossados ou arrancadas notur-
nas, na Península, contra os castelos 
árabes, e de todo esquecida na terra 
onde nasceu, onde a sua versão dis-
pendiosa e interessante, feita à luz de 
lanternas e archotes, com os seus lon-
gos cortejos de homens a pé, vestidos 
de branco, ou à maneira de mulçu-
manos e outros a cavalo em animais 
estranhamente ajaezados, desfilan-
do rápidos, em escaramuças e simu-
lados recontros, é o encanto máximo 
dos matutos folgazãos”.

Indumentária do vaqueiro – Des-
crevendo o vaqueiro, Euclides dá-nos 
o retrato completo de sua rude indu-
mentária às páginas 118 e 119: “En-
volto no gibão de couro curtido, de 
bode ou de vaqueta; apertado no cole-
te também de couro; calçando as per-
neiras, de couro curtido ainda, mui-
to justas, cosidas às pernas e subindo 
até as virilhas, articuladas em joelhei-
ras de sola; e resguardados os pés e as 
mãos pelas luvas  guarda-pés de pele 
de veado – é como a forma grosseira 

de um campeador medieval desgar-
rado em nosso tempo”.

Ferros – “Chamam-se assim os si-
nais de todos os feitios, ou letras, ou 
desenhos caprichosos como siglas, 
impressos, por tatuagem a fogo, nas 
ancas do animal, completados pelas 
costas, em pequenos ângulos, nas 
orelhas (página 123). É como define 
os ferros, que servem para a identifi-
cação do proprietário do gado. Costu-
me curiosíssimo e sem dúvida o que 
regista à mesma página, quando nos 
fala da habilidade do matuto em reco-
nhecer os ferros. Declara que se um 
vaqueiro encontra entre o seu reba-
nho uma novilha ou um garrote de 
outra fazenda, cujo proprietário des-
conhece e não pode assim devolver o 
animal, conserva-o, embora não lhe 
pertença. “Se é uma vaca e dá cria, 
ferra a esta com o mesmo sinal desco-
nhecido, que reproduz com perfeição 
admirável; e assim com toda descen-
dência daquela. De quatro em qua-
tro bezerros, porém separa um, para 
si. É a sua paga. Estabelece com o pa-
trão desconhecido o mesmo convênio 
que tem com o outro. E cumpre estri-
tamente, sem juízes e sem testemu-
nhas, o estranho contrato, que nin-
guém descreveu ou sugeriu”.

Mitos – Escrevendo sobre a religião 
do sertanejo, página 139 descreve es-
ses mitos: “... As lendas arrepiadoras 
da caapora travesso e maldoso, atra-
vessando célere, montado em caititu 
arisco, as chapadas desertas, nas noi-
tes misteriosas de luares claros; os sa-
cis diabólicos, de barrete vermelho à 
cabeça, assaltando o viandante retar-
datário, nas noites aziagas das sextas-
feiras, de parceria com os lobisomens 
e mulas de cabeças notívagos...” Eucli-
des da Cunha foi totalmente arrebata-
do por estas superstições do povo de 
Canudos, do Sertão da Bahia.

Desafios – Euclides fixou um desa-
fio sertanejo à página 131: “Enterrei-
ram-se, adversários, dois cantores ru-
des. As rimas saltam e casam-se em 
quadras muitas vezes belíssimas”:

Nas horas de Deus, amém
Não é zombaria, não!
Desafio o mundo inteiro
Pr’a cantar nesta função! 
Resposta:
Pra cantar nesta função,
Amigo, meu camarada,
Aceita teu desafio
O fama deste Sertão.

Sabemos que os primeiros narra-
dores da campanha de Canudos fo-
ram os poetas populares, tendo in-
clusive Euclides da Cunha recolhido 
alguns ABCs sobre a luta dos conse-
lheiristas. Isso posto, mostra a con-
tribuição do autor de Os Sertões para 
com o folclore sertanejo.

Foto: Reprodução

Euclides da Cunha, autor de ‘Os Sertões’

Mulheres
Algumas fizeram e ainda 

fazem parte da minha  
vida, entre namoradas, 

encostos, esposas, 
amantes, companheiras 

e, é claro, uma única 
mãe: Dona Amália
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Colunista colaborador

Logo quando soube da partida de Chico do 
Carimbo, fui ao seu escritório, na antiga Rua 
do Esfola Bode, hoje Rua Coronel José André, 

na tentativa de saber o que tinha ocorrido. Isso 
está perto de um mês e os meninos que por ali 
trabalham me confirmaram a triste notícia. Seu 
filho não estava.

Antes da pandemia, sempre que me dirigia 
para resolver alguma coisa no centro, tentava 
primeiro estacionar por ali aos cuidados de 
Deda, daí passava na calçada dele, sempre o 
cumprimentava e seguia meu caminho. Certa 
vez, vendo o Jornal A União dobrado envolvendo 
minha agenda, pediu para ver, cheirou e 
balbuciou: hoje tudo é diferente. No meu tempo... 
Foi quando me confidenciou alguns de seus 
antigos trabalhos. Disse com orgulho que desde 
jovem “lutou” nas oficinas tipográficas do Jornal 
da Paraíba e também do Diário da Borborema, 
quando me revelou alguns detalhes de como 
era o universo laboral em jornais há décadas, 
descortinando um passado muito interessante 
sobre aquele mister em uma história que estava 
tão marcada em sua mente quanto o perfume da 
tinta impressa naquela edição diária.

Eu me escoro na parede enquanto a tarde 
vai caindo lentamente, ele do jeito que estava 
encostado na mala de um veículo, ficou. Naquele 
momento lembrei a ele que meu primeiro carimbo, 
há mais de vinte anos, foi feito em sua loja e que 
eu ainda tenho em casa. “É, já fiz muitos pra seu 
pai também, é meu amigo”. Não deixava esconder 
uma tosse/pigarro, talvez oriunda daqueles 
tempos em que ninguém tinha a verdadeira 
noção de equipamento de proteção individual e 
as pesadas tintas, além do cigarro, tornavam-se 
nocivas a esses trabalhadores.

Interessante ver como a oficina, o trabalho, é parte 
central de sua vida. Nada ele deixa de fazer relação 
com a atividade que exercia. A íntima impressão/
observação da cidade também se faz presente em 
sua fala, quer seja na descrição dos lugares em que 
trabalhou ou mesmo a relação com detalhes de vida 
como o nascimento de um filho, etc.

Naquela íngreme calçada, ele (e também eu) 
era “atrapalhado” pela saudação dos amigos 
que passavam. Foi quando me contou algo que 
lhe era corriqueiro naqueles tempos de tipógrafo-
compositor. Nas madrugadas, depois de chegadas 
as últimas matérias datilografadas, ele ia compor o 
jornal. Cada página era um verdadeiro mapa aonde 
as letras uma a uma iam formando as palavras que 
eram perfiladas em linhas e colunas até estar todo 
o jornal pronto. E como os tipos eram banhados em 
tinta para a impressão no papel, a composição das 
letras era invertida, espelhada, dificultando ainda 
mais o processo. Certo dia, um repórter policial foi 
à sua procura afim de reclamar com relação a um 
título de matéria que havia sido impresso diferente 
do que tinha sido escrito. Naquele momento, tentei 
fazer com que lembrasse, que conseguisse puxar 
de sua longeva memória, no afã de em uma boa 
pesquisa de arquivo encontrar esse exemplar de 
jornal; ele disse que era algo mais ou menos assim: 
“Fulana (parece que era vereadora) morre em 
acidente automobilístico a caminho de Queimadas”, 
mas não cabia! Completou Chico. Na hora deixei 
assim: “Vereadora morre em acidente”, ficou melhor, 
menor e coube direitinho na coluna. “É que as vezes 
eles tinham dificuldade em fazer título (risos)”.

O cotidiano de um jornal, de sua redação 
às oficinas de impressão, mudou bastante ao 
longo dos anos. Do tipo ao offset, da composição 
tipográfica à diagramação em software, da 
máquina datilógrafa ao computador (e hoje os 
Smartfones hiperfuncionais); da escuta em rádio, 
do tradutor de telegrama e radiotelegrafia – como 
muito bem lembrou o amigo Gonzaga Rodrigues 
em sua crônica quarta-feira passada, relembrando 
seus tempos de copista em redação – da leitura dos 
jornais concorrentes e os de fora e também a busca 
na internet e nas malas diretas das agências de 
notícia, do disquete à nuvem. Quer seja no interior 
da movimentada redação ou na solidão do home 
office, tudo tem mudado muito e depressa. Atento 
a cada palavra, já entendia que não havia mais 
tempo para resolver mais nada do que precisara, 
as luzes dos postes acendiam uma a uma, a tarde 
se despedia e a lua cheia aparecia com todo o 
esplendor na direção do Teatro Municipal. Esse 
encontro não foi em vão e me senti afortunado com 
um testemunho histórico tão rico.

Precisando entrar para atender um cliente que 
acabara de chegar, nos despedimos e combinamos 
de continuar a conversa, dessa vez em um lugar 
menos movimentado e com meu amigo memorialista 
José Edmilson Rodrigues, levando à frente as 
inúmeras entrevistas que já fizemos para projetos 
de memória e resgate de aspectos históricos de 
Campina Grande. Mas, infelizmente, o encontro 
não teve como acontecer. O medo da pandemia se 
alastrou, tolhendo-nos impiedosamente, reprimindo 
pare sempre momentos e conversas únicas como 
essa com o saudoso Francisco Ferreira de Freitas, o 
velho Chico do Carimbo.

Crônica 
  Em destaque

Chico do Carimbo 
e o jornal

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

Hoje, o cantor e compositor pa-
raibano PS Carvalho estará no Café 
da Usina, na Usina Cultural Energi-
sa (R. João Bernardo de Albuquer-
que, 243, Tambiá), em João Pessoa, 
a partir das 21h, com o seu show 50 
Canções. Ele mostrará repertório au-
toral e também sucessos do rock e 
da MPB, a exemplo de nomes como 
Zé Ramalho, Alceu Valença e Cazu-
za. No palco, participações espe-
ciais de Tadeu Mathias, Roberto Fa-
rias e Jãmarrí Nogueira. Ingressos 
custam R$ 15 e podem ser adquiri-
dos no local.

Na apresentação deste sábado, 
Carvalho terá na banda os músicos 
Jonatas Fabrício e Janison Carva-
lho. “Esse show é uma forma de co-
memorar minha produção autoral e 
reunir parceiros. Ninguém faz nada 
sozinho”, adimite o paraibano. “Mi-
nha trajetória é marcada pela par-
ceria com artistas das mais diversas 
regiões do Brasil e eu não poderia 
deixar de intensificar os laços com 
artistas paraibanos”, comentou PS 
carvalho, destacando a importância 
da participação de Tadeu Mathias e 
dos demais em 50 Canções. 

Nascido em Campina Grande, 
Tadeu Mathias esteve por anos can-
tando ao lado de Elba Ramalho. O 
artista também cantou no álbum de 
Lenine & Lula Queiroga, Baque Sol-
to, foi preparador vocal de artistas 
como Geraldo Azevedo e Emílio 
Santiago, e fez trilha sonora origi-
nal para musicais.

Festival Pachamamá
Além do show, a Usina Cultural 

Energisa terá amanhã a edição de es-
treia do Festival Pachamamá: Litera-
tura, música, circo, artesanato e poe-
sia. O evento acontece em alusão ao 
‘Mês da Mulher’ e, também, come-
mora os cinco anos de existência da 
Coletiva de Mães Pachamamá.

O festival tem entrada gratui-
ta, começa a partir das 15h, na área 
externa da Usina e na Sala Vladi-
mir Carvalho. Haverá uma feira de 
economia criativa, além de debates 
e mesas redondas sobre justiça so-
cial e de gênero na próxima semana. 
Toda a programação e horários po-
derá ser conferidos através do per-
fil oficial do projeto no Instagram (@
coletiva_pachamama).

Café na Usina apresenta 
show com rock e MPB

Música

Foto: Divulgação

Cantor e compositor paraibano PS 
Carvalho traz o show ‘50 Canções’

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

Cena que faz uma alusão ao clássico ‘O Exorcista’ (1973) na produção de terror ‘Exorcismo Sagrado’
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O monólogo De Hoje Eu Não Passo es-
treia hoje, a partir das 20h, no Teatro Ed-
naldo do Egypto, localizado na cidade de 
João Pessoa. Dirigida por Sebastião Formi-
ga, a comédia, baseada no texto da drama-
turga paraibana Lu Evans, é interpretada 
pela atriz Márcia Souto e ressalta a impor-
tância de se viver intensamente, em meio a 
devaneios e choques de realidade. A peça 
permanecerá em cartaz sempre no mes-
mo horário, aos sábados e domingos des-
te mês de março.

Os ingressos promocionais custam R$ 
20 (meia) e R$ 40 (inteira) e as vendas ante-
cipadas são feitas através do Instagram da 
produtora (@formigafilmes8). Por meio do 
PIX 83 987507583, é possível efetuar o pa-
gamento das entradas. Em seguida, bas-
ta enviar o recibo no direct do Instagram 
e realizar a troca na bilheteria do teatro, 
pouco antes do início da apresentação.

Na trama do espetáculo, a personagem 
Lili Toda Boa, que é interpretada por Már-
cia Souto, acredita ter tomado veneno por 
engano e passa a organizar o próprio ve-
lório e sepultamento. Casada com um ho-
mem chamado Picasso, ela mostra-se mui-
to rica e mimada. Mas, no desespero de 
saber que tem poucas horas de vida, Lili 
se envolve em situações divertidíssimas, 
que chegam a colocar em xeque a realida-
de em que vive. 

“É com felicidade, alegria, satisfação, te-
são e gratidão ao tempo e à arte estar vol-
tando agora aos palcos, nesse momento tão 
difícil, porque considero que essa é a mi-
nha contribuição à arte, pois sorrir ainda 
é o melhor remédio. Então, vamos sorrir. 
E é uma dobradinha maravilhosa encenar 
um texto da internacional Lu Evans e com 
direção de Sebastião Formiga”, disse Már-
cia Souto, que retorna ao teatro após hia-
to de duas décadas, período em que pas-
sou apresentando um programa de rádio 
voltado para a cena cultural no Município 
de Patos, onde nasceu e que se localiza no 
Sertão da Paraíba.

Além de atriz, Márcia é escritora, auto-
ra do livro de temas românticos intitula-
do Nosso amor de sempre, que produziu no 
período em que ficou afastada do teatro e 
do qual escolheu os poemas Nosso amor de 
sempre e Passagem para incluir na comédia, 
durante o trabalho de adaptação realiza-
do com o diretor Sebastião Formiga. “Eu 
selecionei esses poemas porque poderiam 
ser aproveitados na atualização do texto de 
Lu Evans, escrito há mais de 10 anos, mas 
sem perder a essência da peça da drama-
turga”, justificou ela.

Márcia Souto contou que a ideia de con-
vidar Sebastião Formiga para dirigir De 
Hoje Eu Não Passo surgiu em novembro do 
ano passado, durante um curso ministra-
do por ele em João Pessoa. “Formiga acei-
tou e levamos alguns meses para aprontar 
a peça, cujo objetivo era poder conseguir 
realizar a estreia neste mês de março, em 
que se homenageia as mulheres. A mulher 
é a coisa mais sublime, divina e maravilho-
sa, pois tem o dom de gerar. E apresenta-
remos esse espetáculo para trazer luz, ale-
gria, sorrisos e louvar a mulher, porque 
ainda é necessário se diminuir o precon-
ceito contra a mulher, que ainda existe, e 
a misoginia”, disse a atriz.

“O teatro é o ar que eu respiro, o meu 
desejo e tesão. No teatro não há precon-
ceitos, nem mesmo o de idade, pois os ato-
res idosos continuam a atuar”, confessou 
Márcia Souto, que atua na área das artes 
cênicas há mais de três décadas. “Meu pri-
meiro diretor foi Geraldo Jorge, do Grupo 
Tenda, onde atuei no espetáculo As Ruínas 
do Rei Salomão, quando eu tinha 13 anos de 
idade. No início dos anos 1980, aos 16 anos, 
pedi permissão para minha mãe, que ain-
da relutou, e fui estudar teatro no Rio de 
Janeiro, onde trabalhei com Grande Ote-
lo no espetáculo Mico Leão Dourado, comé-
dia voltada ao público infantil. Foi uma ex-
periência linda trabalhar com ele, que era 
doce, risonho e encantador, que acolhia o 
artista que estava chegando. Quando vol-
tei do Rio para a Paraíba, por coincidên-
cia, já trabalhei novamente com Geraldo 
Jorge no espetáculo Dona Baratinha, na co-
memoração dos 25 anos do Grupo Tenda, 
peça que foi um sucesso e com a qual via-
jamos pelo Nordeste”, relembrou ela, que 
também chegou a receber prêmio de atriz 
revelação entregue pela saudosa atriz Der-
cy Gonçalves.

O monólogo é a primeira peça que o di-
retor Sebastião Formiga monta, depois do 
início da pandemia da Covid-19 no Bra-
sil, em março de 2020. “A nossa expectati-
va para esse retorno ao teatro, em cunho 
de estreia, é muito positiva, porque temos 
consciência do bom produto que temos, 
pois o texto é interessante e a vibe da atriz 
Márcia Souto é muito boa. É uma expe-
riente profissional, que também retorna 
ao teatro, depois de 20 anos apresentando 
programa de rádio em Patos. É uma pro-
dução bonita, para que o público possa re-
cebê-la da melhor maneira possível”, con-
fessou o diretor da peça.

“Apesar da pandemia, que ainda faz 
com que o teatro disponibilize 60% do to-
tal das cadeiras, e dos protocolos de se-
gurança sanitária, como uso de máscara 
e álcool em gel, esse momento de retorno 
à cena teatral é para festejar, porque é um 
grande ato, assim como para o circo, que 
também foi atingido pela pandemia. De 
Hoje Eu Não Passo tem uma mensagem su-
bliminar, pois usa a comédia para levar as 
pessoas a carregar suas dores, pois algu-
mas enfrentaram dificuldades, outras per-
deram entes queridos nessa pandemia, de 
forma mais leve. Passar uma hora no teatro 
rindo e se divertindo é um paliativo mui-
to interessante, pois o teatro é uma arte 
viva, coletiva, diferente de se sentar para 
ler um livro solitariamente”, explicou Se-
bastião Formiga.

O diretor informou ainda que agen-
dar a estreia da comédia para março foi 
uma atitude proposital. “É um mês em que 
acontecem muitas comemorações pelo dia 
internacional da mulher, que tem sido pro-
tagonista da vida, atuando em muitas pro-
fissões na sociedade, e é nossa obrigação 
mostrar que a mulher ainda é protagonis-
ta na arte. O palco também é o local para 
a mulher brilhar”, justificou ele.

Para Formiga, é um prazer trabalhar 
com Márcia Souto. “Tem brilho no palco. 
Uma artista que domina a arte cênica, com 
experiência em musicais no Rio de Janei-
ro. Ela nunca está triste ou pra baixo. Ado-
ro pessoas inteligentes e Márcia pega tudo 
muito rápido durante o exercício da dire-
ção”, disse ele, que também é ator, rotei-
rista e produtor com 36 anos de carreira. 
Sebastião Formiga atuou nos longas-me-
tragens O Som ao Redor, Incursão e O Nó do 
Diabo, além de integrar o elenco das séries 
televisivas Onde Nascem os Fortes e Chão 
de Estrelas. Atualmente, ele está concluin-
do dois curtas de sua direção: Brasiliana e 
Querida Abayomi.

Hoje e amanhã, o palco do 
Teatro Santa Roza, em João 
Pessoa, receberá o espetácu-
lo Formigas bebem absinto no ar-
mazém do caos, da Cia. Oxente, 
que ficará em cartaz duran-
te três finais de semana. As 
outras apresentações estão 
previstas para acontecer nos 
dias 12 e 13, 18 e 20 deste mês, 
sempre às 19h30, com entra-
da gratuita.

A peça tem lugares limita-
dos para 80 pessoas e o públi-
co poderá reservar os ingres-
sos através das redes sociais 
da Cia. Oxente, no perfil do 
Instagram (@ciaoxente), ou 
através do WhatsApp (83) 
99689-4424. Todas as normas 
de segurança sanitária, em vi-
gor no estado da Paraíba, se-
rão seguidas: utilização cor-
reta de máscaras, cartão de 

vacinação com pelo menos 
duas doses e álcool em gel.

“Esse é um espetáculo que 
nasceu de atos em caos. Dias 
em suspensão. Corpos instá-
veis. Uma desordem que não 
se sabe como e onde começou. 
‘Não lugar’ é o termo mais 
aproximado para sintetizar a 
ideia. Desalinho. Desalento. 
Medo de toda ordem. Más-
caras que escondem as faces 
da dúvida”, resume diretor o 
José Manoel Sobrinho.

Formigas bebem absinto no 
armazém do caos conta com 
texto de Everaldo Vasconcelos 
e no elenco Anderson Lima, 
Antônio Deol, Larissa San-
tana, José Maciel, Margari-
da Santos, Mônica Macedo, 
Emmanuel Vasconcelos. A 
montagem ainda conta com 
direção de arte de Tainá Ma-

cedo, direção musical de Sa-
muel Lira, preparação corpo-
ral de Luiz Velozo, designer 
de iluminação de Bruno Vi-
nelli e a produção assinada 
por Aelson Felinto.

As apresentações fazem 
parte do projeto aprovado no 
Edital Parrá, realizado com 
recursos da Lei de Emergên-
cia Cultural Aldir Blanc, atra-
vés da Secretaria de Estado 
Cultura (Secult-PB).

Montagem que evoca o teatro do caos 
estreia no Santa Roza, na capital

Através do QR Code 
acima, acesse o 

perfil oficial da Cia. 
Oxente no Instagram

Com entrada 
gratuita, a peça 
‘Formigas bebem 
absinto no armazém 
do caos’ ficará em 
cartaz durante três 
finais de semana em 
João Pessoa

Estreia hoje, no palco do Teatro Ednaldo do Egypto, em João Pessoa, o espetáculo ‘De Hoje Eu Não Passo’

Peça fala sobre viver intensamente
monólogo

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

“É com 
felicidade, 
alegria, 
satisfação, 
tesão e 
gratidão ao 
tempo e à arte 
estar voltando 
agora aos 
palcos, nesse 
momento tão 
difícil, porque 
considero que 
essa é a minha 
contribuição 
à arte, pois 
sorrir ainda 
é o melhor 
remédio

Márcia Souto

Dirigida por Sebastião Formiga, montagem é 
protagonizada pela veterana Márcia Souto (foto) 
e ressalta a importância de se viver intensamente, 
em meio a devaneios e choques de realidade
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O governador João Azevêdo 
acompanhou, ontem em Montei-
ro, no Cariri paraibano, o início 
do projeto Nascente Viva, que irá 
promover uma série de ações para 
recuperar e revitalizar as nascen-
tes do Rio Paraíba. Na localidade 
visitada pelo gestor estadual se-
rão recuperados 10,32 hectares de 
áreas e utilizadas 16.512 mudas. 
No total, serão plantadas mais de 
um milhão de mudas em 24 muni-
cípios do estado, compreendendo 
um total de 633 hectares. 

 O projeto prevê também diver-
sas ações de educação ambiental, 
envolvendo proprietários de terras, 
lideranças comunitárias, técnicos, 
agentes ambientais, professores, 
moradores e estudantes e conta com 
a parceria da Universidade Federal 
da Paraíba, da Universidade Fede-
ral de Campina Grande (UFCG) e 
de 14 empresas para viabilizar a 
implantação de políticas sustentá-
veis visando à expansão da quali-
dade e da quantidade dos recursos 
hídricos. O trabalho de conscien-
tização envolverá a sensibilização 
e orientação a respeito da coleta 
seletiva, treinamentos e capacita-

O governador João Azevêdo 
entregou, ontem, em Monteiro, no 
Cariri paraibano, o sexto Restau-
rante Popular inaugurado na sua 
gestão, de um total de 10 unidades 
espalhadas pelo estado. No local, 
serão oferecidas mil refeições diá-
rias ao preço simbólico de R$ 1. O 
equipamento funciona na Rua Co-
ronel Francisco Torres e representa 
investimentos anuais superiores a 
R$ 1,5 milhão.

O chefe do Executivo ressaltou 
as iniciativas do governo para for-
talecer as políticas de inclusão so-
cial. “Nós estamos trazendo ações 
para o presente e para o futuro. O 
Restaurante Popular é a resposta 
do governo para combater a fome, 
demonstrando que cuidamos do 
nosso povo e compartilhamos as 
riquezas que o estado produz. Te-
mos investido fortemente na polí-
tica de segurança alimentar, am-
pliando programas como o Prato 
Cheio, a compra de alimentos da 
agricultura familiar e estaremos 
levando à Assembleia Legislati-
va um projeto para incluir mais 
56 municípios no programa Tá na 
Mesa”, frisou.

 O secretário de Estado do De-
senvolvimento Humano, Tibério 
Limeira, destacou a atuação do 
governo para ampliar e assegu-
rar alimentação de qualidade ao 
maior número de paraibanos. “É 
uma satisfação estar em Monteiro 
para inaugurar o Restaurante Po-
pular da cidade dentro da política 

de segurança alimentar que ofere-
ce 45 mil refeições diariamente por 
meio das ações da gestão, o que re-
presenta o compromisso de quem 
acredita que tão importante quan-
to obra de pedra e cal são as políti-
cas sociais, principalmente, nesse 
momento difícil que enfrentamos 
com a pandemia”, pontuou. 

A prefeita de Monteiro, Anna 
Lorena, parabenizou o governador 
João Azevêdo pelo olhar atencioso 
com o município. “O nosso povo 
agradece pelo Restaurante Popu-
lar. Há menos de três meses, rece-
bemos o Centro de Referência da 
Renda Renascença, gerando em-
prego e renda para as nossas arte-
sãs, e hoje, estamos inaugurando 
um grande programa de seguran-
ça alimentar, que carrega o senti-
mento de transformação de mui-
tas pessoas, e o programa Nascente 
Viva que representa sustentabili-
dade ambiental”, declarou. 

 O deputado federal Gervásio 
Maia enalteceu preocupação do 
Governo com o fortalecimento de 
políticas públicas. “Essa é uma ad-
ministração determinada, que ob-
serva todos os segmentos da po-
pulação. O Restaurante Popular, 
inaugurado hoje, não traz só ali-
mento, mas esperança para as pes-
soas com uma comida de excelente 
qualidade. Além disso, o gover-
no anuncia investimentos em se-
gurança hídrica, assegurando de-
senvolvimento e uma Paraíba que 
é exemplo para o país”, falou.

Governo entrega, na cidade de Monteiro, mais um restaurante popular

Governador João Azevêdo planta sementes ao lançar programa de revitalização do rio da integração da PB

Preservando nascentes para a vida
rio paraíba

Governador João Azevêdo planta uma 
das mudas que farão parte da revitali-

zação das nascentes do rio Paraíba, no 
lançamento do projeto Nascente Viva no 

Cariri; gesto se repetiu ao lado da prefei-
ta de Monteiro, Anna Lorena (ao lado)

Fotos: José Marques/Secom-PB

ções, além de reuniões com as co-
munidades locais.

 “Nós vamos reflorestar 633 
hectares de matas ciliares e nas-
centes, e o impacto dessa ação será 
gigantesco, porque estaremos res-
gatando, de fato, o Rio Paraíba, tra-

zendo desenvolvimento sustentá-
vel para a região e queremos que a 
vazão do rio seja ampliada  a par-
tir dessas recuperações, gerando 
o que conhecemos como fábrica 
de água”, frisou o chefe do Execu-
tivo estadual. 

 O início da plantação das mu-
das contou com a participação de 
estudantes da Escola Cidadã In-
tegral (ECIT) José Leite de Sousa. 
A gestora Vera Paz destacou a im-
portância da ação para o desper-
tar da consciência ambiental dos 
alunos. “A nossa escola está mos-
trando que busca mostrar o nosso 
papel em defesa do meio ambien-
te. Em relação ao meio ambien-
te, os nossos professores têm um 
projeto para fazer esse trabalho de 
replantação porque sabemos que 
com isso estamos garantindo um 
futuro melhor, cuidando da nossa 
água e da nossa vida”, comentou.

 A prefeita de Monteiro, Anna 
Lorena, o deputado federal Ger-
vásio Maia, o deputado estadual 
Ricardo Barbosa, prefeitos e ve-
readores da região, além de auxi-
liares da gestão estadual estive-
ram presentes.

“Nós vamos 
reflorestar 633 
hectares de matas 
ciliares e nascentes, 
e o impacto dessa 
ação será gigantesco, 
porque estaremos 
resgatando, de fato, 
o Rio Paraíba

Governador João Azevêdo

n 

O projeto prevê 
também diversas 
ações de educação 
ambiental envolvendo 
proprietários de 
terras, em parceria 
com a Universidade 
Federal de Campina 
Grande

Custo
 No restaurante popular, 

a décima unidade 
inaugurada no estado, 
serão oferecidas mil 

refeições diárias
 ao preço simbólico 

de R$ 1,00

O governador João Azevêdo 
(acima) fez questão de colocar o 
uniforme e participar do servi-
ço, que oferece comida ao custo 
de r$ 1, inaugurado ontem em 
Monteiro, com investimento de 
r$ 1,5 milhão para fortalecer 
as ações de segurança alimetar 
da região
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Na próxima quarta-fei-
ra, a partir da 14h, a Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP) vai celebrar os 60 anos 
de existência do Hospital Na-
poleão Laureano em uma ses-
são especial. A solenidade, 
proposta pelo vereador Mila-
nez Neto (PV), vai ocorrer no 
Plenário Senador Humber-
to Lucena, na sede do Legis-
lativo pessoense, denomina-
da Casa Napoleão Laureano, 
em homenagem ao patrono 
e idealizador da instituição.

“São 60 anos de história 
como referência no tratamen-
to oncológico, serviço de ex-
trema relevância, com atendi-
mentos de pacientes de toda 
a Paraíba e de outros esta-
dos”, destacou o autor da ho-
menagem.

Em novembro do ano pas-
sado, o prefeito Cícero Lu-
cena oficializou a liberação 
de mais de R$ 1,6 milhão em 
emendas impositivas ao Hos-
pital Napoleão Laureano, fru-
to do orçamento municipal 
apresentadas por 15 vereado-
res. As emendas foram apre-
sentadas pelos então verea-
dores Leo Bezerra, João dos 

Vereadores farão sessão especial para marcar os 60 anos da instituição, que é referência no tratamento da doença

Câmara vai homenagear o Laureano
combate ao câncer

Correição presencial na PB começa na segunda-feira
justiça federal

Corregedoria da 5ª Re-
gião inicia na próxima se-
gunda-feira  trabalhos pre-
senciais de correição na JFPB 
desembargador federal Élio 
Siqueira visita à Paraíba para 
realizar vistorias nas unida-
des da Seção Judiciária pa-
raibana.

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região (TRF5) 
dará início, na próxima se-
gunda-feira (7), aos trabalhos 
presenciais de correição ordi-
nária nas Varas da Justiça Fe-
deral na Paraíba (JFPB). Para 
isso, o desembargador fede-
ral Élio Siqueira Filho, corre-
gedor-regional do TRF5, vi-
sitará, até o dia 11 de março, 
as unidades judiciárias e ad-
ministrativas localizadas no 
edifício-sede e no DCT (Duo 
Corporate Towers), em João 
Pessoa - bem como nas Sub-

seções Judiciárias de Guara-
bira e Campina Grande. 

As vistorias também vão 
abranger as Subseções de 
Monteiro, Patos e Sousa - no 
período de 21 a 25 de março. 
O objetivo da correição ordi-
nária é diagnosticar os ser-
viços prestados, inclusive no 
âmbito administrativo, nas 
unidades da Justiça Federal. 
“Trabalhamos identifican-
do as dificuldades, que de-
mandem a intervenção ou a 
orientação da Corregedoria 
ou outros órgãos, bem como 
as boas práticas que possam 
ser disseminadas na 5ª Re-
gião e no país”, frisou o cor-
regedor.

Na Paraíba, o trabalho 
correicional passará, por 
exemplo, pelas instalações 
da Secretaria Administrati-
va (João Pessoa), Varas Fe-

derais (capital e interior), 
Turma Recursal dos Juiza-
dos Especiais Federais (no 
edifício do DCT) e Centro 
Judiciário de Solução Con-
sensual de Conflitos e Ci-
dadania (Cejusc) - este úl-

timo também na capital.  
Essa será a segunda etapa de 
correição do TRF5 na Paraíba. 
Os trabalhos foram iniciados, 
primeiramente, de forma ele-
trônica, no dia 7 de fevereiro, 
e finalizados no último dia 18. 

Atuação 
A Corregedoria Regional 

do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região (TRF5) é res-
ponsável pela coordenação e 
apoio às atividades funcio-
nais de Primeira Instância da 

Região. Cabe ao órgão reali-
zar atividades correicionais, 
produzir relatórios e elabo-
rar estatísticas - com a fina-
lidade de avaliar o trabalho 
desenvolvido e assegurar o 
bom funcionamento e o aper-
feiçoamento da Justiça Fede-
ral de Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Rio Grande do Nor-
te, Paraíba e Ceará. 

Agenda da correição
João Pessoa  
7 e 8/3 
Guarabira  
9/3 
Campina Grande 
10 e 11/3 
Monteiro 
21 e 22/3 
Patos 
23/3 
Sousa 
24 a 25/3

Santos, Raissa Lacerda, Lu-
cas de Brito, Helena Holanda 
e Professor Gabriel. Também 
há recursos propostos pelos 
atuais presidente da Câma-
ra, Dinho (Avante), e o líder 
do governo na Casa, Bruno 
Farias (Cidadania). Comple-
tam a lista os vereadores Bos-
quinho (PV), Tanilson Soares 
(Avante), Zezinho Botafogo 

(Cidadania), Chico do Sindi-
cato (Avante), Dr. Luís Flávio 
(PSDB), Milanez Neto (PV) e 
Professor Gabriel, além do ve-
reador licenciado João Coru-
jinha (PP), atual gestor da Se-
cretaria de Direitos Humanos 
e Cidadania de João Pessoa.

“Vemos no dia a dia o tra-
balho importante feito pelo 
Napoleão Laureano. Por conta 

disso, a Câmara de João Pes-
soa tem feito a sua parte, con-
tribuindo com emendas para 
ajudar na assistência aos que 
precisam de tratamento para 
o câncer”, declarou o presi-
dente da CMJP, vereador Di-
nho.

As emendas impositi-
vas para a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para o exercício 

financeiro de 2022 foram vota-
das no fim do ano e os investi-
mentos em saúde estão entre 
as prioridades para a Câma-
ra Municipal de João Pessoa, 
inclusive com recursos desti-
nados ao Hospital Napoleão 
Laureano, cumprindo uma 
das promessas apresentadas 
pelos parlamentares em visita 
as dependências da institui-
ção, no final do ano passado.

 
História e estrutura atual
O patrono Napoleão Lau-

reano foi o primeiro presi-
dente da CMJP após a rede-
mocratização. Liderou a Casa 
no período de 1949 a 1951, 
quando se fastou do cargo 
por ter sido acometido de 
câncer. A sua luta contra a 
doença contribuiu para a fun-
dação do Hospital do Câncer 
da Paraíba e para a criação da 
Fundação Nacional do Cân-
cer, no Rio de Janeiro. 

Em 24 de fevereiro de 
1962, foi inaugurado o Hos-
pital do Câncer Napoleão 
Laureano, em João Pessoa. A 
CMJP passou a denominar-se 
“Casa Napoleão Laureano” 
em 3 de setembro de 1963.

Atualmente, a estrutura 
do HNL conta com ambula-
tório, urgência e ala pediá-
trica, com especialidades de 
Fonoaudiologia, consultórios 
médicos, setor de Fisiotera-
pia, Assistência Social, Far-
mácia e Nutrição. Há tam-
bém uma área com centro de 
estudos e salas humanizadas 
para cuidados paliativos. No 
segundo piso, encontram-se 
a enfermaria e o setor de En-
fermagem. O Hospital Napo-
leão Laureano se divide en-
tre a rede pública e privada 
de saúde, sendo 90% dos pa-
cientes atendidos através do 
SUS e 10% por meio dos pla-
nos de saúde.

No Centro Cultural da 
CMJP, é possível encontrar 
registros históricos da cons-
trução do hospital, desde fo-
tografias e parte documental, 
como o decreto que estabe-
leceu a obra de fundação do 
HNL e a ata de sua inaugu-
ração. Também é possível en-
contrar uma série de citações e 
grandes mensagens do patro-
no sobre a luta por mais dig-
nidade no tratamento das pes-
soas com câncer.

O vereador 
Fernando 
Milanez Filho 
destacou a 
importância do 
Laureano no 
atendimento 
a pacientes de 
todo o estado

Foto: CMJP/Divulgação
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O Hospital 
Napoleão 
Laureano é 
uma entidade 
filantrópica 
que atende 
pacientes 
portadores  
de Câncer 
pelo SUS

Foto: Ortilo Antônio

Foto: TRF5/Divulgação

Desembarga-
dor federal 
Élio Siqueira 
Filho, corre-
gedor-regio-
nal do TRF5, 
visitará, até 
o dia 11 de 
março, as 
unidades 
judiciárias
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O MDB não vai participar 
de federação com nenhum 
partido em 2022. A decisão 
foi anunciada pelo presiden-
te da legenda, deputado Ba-
leia Rossi (SP). A mensagem, 
divulgada na quarta-feira (2), 
tem como objetivo alinhar a 
estratégia do partido duran-
te o período da janela parti-
dária, que começou na quin-
ta-feira (3) e vai até 2 de abril.

O intervalo serve para que 
deputados e vereadores pos-
sam trocar de sigla sem correr 
o risco de perda do mandato. 
No comunicado, o emedebista 
ressaltou que, mesmo sem fe-
deração, o diálogo com nomes 
da terceira via, grupo alter-
nativo ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e ao 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
continuam.

Em fevereiro, junto com 
os presidentes do PSDB, Bru-
no Araújo, e do União Brasil, 

Luciano Bivar, Baleia firmou 
um compromisso de tentar 
construir uma candidatura 
única. A senadora Simone Te-
bet (MDB-MS) e o governador 
João Doria (PSDB) eram op-
ções do grupo. 

“Continuamos o diálogo 
com outros partidos do centro 
democrático que comparti-
lham do desejo de apresentar 
uma candidatura alternativa”, 
declarou Baleia. 

Decisão foi anunciada pelo presidente da legenda, deputado Baleia Rossi; meta do partido é traçar estratégia 

MDB não participará de federação
eleições 2022

Lauriberto Pompeu 
Agência Estado

Baleia Rossi afirmou 
que o MDB vai con-
tinuar o diálogo com 
outros partidos do 
centro democrático 
que pretendem apre-
sentar uma candida-
tura alternativa

Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
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Em fevereiro, 
junto com os 
presidentes do 
PSDB, Bruno 
Araújo, e do 
União Brasil, 
Luciano Bivar, 
Baleia firmou um 
compromisso de 
tentar construir 
uma candidatura 
única

Na semana do Dia In-
ternacional da Mulher, co-
memorado em 8 de março, 
projetos da pauta feminina 
ganharão destaque na pau-
ta de votações do Senado. 
Entre as proposições que 
devem ser votadas está o 
PL 4.391/2020, que reserva 
30% das vagas nos diretó-
rios partidários para mu-
lheres. A data também será 
comemorada com sessão so-
lene no Congresso Nacional.

A pauta de votações está 
sendo acertada desde feve-
reiro, quando houve um en-
contro do presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco, com 
representantes da bancada 
feminina na Casa, cuja líder 
é a senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA).

O primeiro projeto na 
pauta de terça-feira (8) é o 
PL 4.391/2020, da senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), 
que reserva para as mulhe-
res 30% das vagas em di-
retórios municipais, distri-
tais, estaduais e nacionais 
dos partidos políticos. Nos 
órgãos de juventude das si-

glas, a representação femi-
nina deve ser de pelo menos 
50%. O percentual mínimo 
proposto é de 30% para cada 
gênero, mas, segundo a au-
tora do projeto, a medida 
deve, na prática, incremen-
tar a participação feminina.

“A lei determina mínimo 
de 30% de candidaturas femi-
ninas. Meu projeto quer, pelo 
menos, 30% de mulheres no 
comando dos partidos. Isso 
porque são os dirigentes par-
tidários que decidem quem 
será candidato e quem terá 
mais recurso, mais tempo de 
campanha eleitoral. Este pro-
jeto visa combater as fraudes 
das candidaturas-laranjas e 
ampliar a participação femi-
nina na política”, explicou Si-
mone em entrevista à Agên-
cia Senado.

Para a senadora, com a 
presença maior das mulhe-
res nos diretórios partidá-
rios, abre-se espaço para que 
elas reivindiquem a esco-
lha de candidatas realmente 
competitivas, com potencial 
de vencer as eleições. Ela diz 
acreditar que o projeto pode 
significar um salto de qua-
lidade na escolha de candi-

datas e, como consequência, 
mais mulheres com manda-
tos eletivos e com represen-
tatividade real.

Simone também desta-
cou outro projeto que tra-
ta da participação femini-
na na política e que está na 
pauta de votações de terça-
feira. O PRS 36/2021, da se-
nadora Eliziane Gama, al-
tera o Regimento Interno 
do Senado para assegurar a 
participação de pelo menos 
duas integrantes da banca-
da feminina nas comissões 
permanentes e temporárias 
da Casa. Pelo texto, quan-
do forem instaladas as co-
missões, deverá ser criadas 
duas vagas adicionais, uma 
de titular e uma de suplen-
te, destinadas à representa-
ção feminina. 

“Enfim, não estamos 
mais na época em que as 
senadoras não tinham nem 
banheiro no Plenário, mas 
ainda há muito espaço a ser 
conquistado. Somos tão de-
tentoras de mandato quan-
to os colegas homens. Temos 
os mesmos direitos e deve-
res. Por sermos tão poucas, 
temos de ter ainda mais per-

sistência para que nossa voz 
seja ouvida”, disse Simone 
ao defender a aprovação do 
projeto de Eliziane.

Na justificativa de sua 
proposta, Eliziane argu-
menta que seu objetivo é for-
talecer a atuação das mulhe-
res no Parlamento, já que a 
“participação política femi-
nina no Senado Federal é 
limitada por fatores insti-
tucionais”. Ela também res-
salta que a maioria do elei-
torado brasileiro é feminino 
(52%), mas que esse núme-
ro é pouco representado na 
vida político-partidária. 

pauta da próxima semana

Senado focará nos direitos da mulher
Agência Senado Agência Estado

maringá-pr

Explosão em fábrica mata 
dois durante visita de Moro

Dois trabalhadores morre-
ram após uma explosão na ala 
fabril da Cooperativa Agroin-
dustrial de Maringá (Coca-
mar), na manhã de ontem,  
em Maringá, no norte do Pa-
raná. O pré-candidato à Presi-
dência, Sérgio Moro, visitava 
a fábrica no momento do aci-
dente, mas discursava na área 
administrativa, longe do local 
do acidente.

Por meio de nota, a asses-
soria de imprensa de Moro 
afirmou que, quando infor-
mado da explosão, o ex-juiz 
interrompeu o discurso que 
fazia, lamentou o acidente, 
prestou solidariedade ao cor-
po funcional e suspendeu a 
visitação. Segundo a Coca-
mar, os dois operários pres-
tavam serviço terceirizado.

Agenda
Moro cumpria agenda no 

norte do Estado , acompanha-
do do senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR). Ele esteve em 
Londrina nesta quinta-feira, 
3, visitou a sede da Embrapa 

e fez um novo evento de lan-
çamento de seu livro “Con-
tra o Sistema de Corrupção”. 
Em Maringá, município onde 
nasceu,  ele cancelou o restan-
te da agenda que incluía um 
almoço com representantes 
da Associação Comercial e 
Empresarial de Maringá.

A Cocamar informou 
que a explosão aconteceu na 
Estação de Tratamento de 
Efluentes e que as causas do 
acidente ainda estão sendo 
investigadas.

“A cooperativa esclarece 
que em todos os seus setores 
são adotados rigorosos pro-
tocolos de segurança, sendo 
que os trabalhadores utiliza-
vam todos os equipamentos 
de proteção, e comunica tam-
bém que está prestando assis-
tência às famílias das vítimas, 
às quais se solidariza”, decla-
rou a empresa.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros de Maringá, uma 
das vítimas tinha 32 anos e a 
outra 36. A direção da empre-
sa não informou os nomes dos 
operários que foram vítimas 
da tragédia.

Decreto transfere Pazuello para a reserva remunerada 
pedido do general

O presidente Jair Bolso-
naro transferiu o general 
Eduardo Pazuello para a re-
serva remunerada do Exérci-
to, conforme decreto publica-
do no Diário Oficial da União 
(DOU) de ontem. O ato tam-
bém é assinado pelo minis-
tro da Defesa, Walter Braga 
Netto.

A ida antecipada de 

Pazuello, que foi ministro da 
Saúde, para a reserva come-
çou a contar em 28 de feverei-
ro e foi formalizada “a pedi-
do” do general, confirmando 
apuração do Estadão feita no 
mês passado. Segundo a re-
portagem, o ex-ministro deci-
diu se aposentar logo do Exér-
cito para poder disputar uma 
das 46 cadeiras do Rio de Ja-
neiro na Câmara dos Deputa-
dos. Pazuello ainda conversa 
com alguns partidos, sendo 

o PL, o mesmo do presiden-
te, seu destino mais provável.

Genera l  de  Div isão, 
Pazuello atingiu em 2018 o 
posto máximo de sua carrei-
ra no Exército, o Serviço de 
Intendência. Ele só poderia 
permanecer na ativa até 31 de 
março, quando seria transfe-
rido à reserva compulsoria-
mente, depois de quatro anos 
no cargo. O general de três es-
trelas, no entanto, protocolou 
no Exército um requerimento 

de aposentadoria de sua ini-
ciativa.

Na prática, com a aposen-
tadoria “a pedido”, Pazuello 
antecipa a passagem à reser-
va remunerada, por um perío-
do curto. Agora, o ex-minis-
tro pode se filiar e participar 
de atividades partidárias, o 
que é vedado aos militares da 
ativa. Para se candidatar, um 
militar deve comunicar a in-
tenção ao Comando do Exér-
cito e se licenciar no prazo de 

seis meses antes das eleições. 
Pazuello entrou no Ministério 
da Saúde como secretário exe-
cutivo em abril de 2020 e em 
junho assumiu o comando da 
pasta. Em março do ano pas-
sado, foi demitido do cargo, 
sendo substituído pelo atual 
ministro, Marcelo Queiroga. 
O ex-ministro é investigado 
pela Polícia Federal por sua 
atuação no colapso hospita-
lar de Manaus durante a pan-
demia de Covid-19, quando 

pessoas morreram por falta 
de oxigênio, e também é um 
dos 80 nomes sugeridos pela 
Comissão Parlamentar de In-
quérito da Covid no rol de in-
diciamentos.
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 Com a decisão, o general 
pode se filiar e participar 
de atividades partidárias, 
o que é vedado aos 
militares da ativa

Pauta
A pauta de votações 
está acertada desde 

fevereiro pelo 
presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco, com a 
bancada feminina

Luci Ribeiro e Felipe Frazão 
Agência Estado



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 março de 2022       16Mundo EDIÇÃO: Carlos Vieira
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

Investiga
O Tribunal 

Internacional 
de Crimes de 

Guerra,em Haia, 
apura acusações 
de que a Rússia 

cometeu crimes de 
guerra na Ucrânia

O governo da Ucrâ-
nia e o ex-primeiro-mi-
nistro britânico Gordon 
Brown estão fazendo 
pressão para que um tri-
bunal criminal especial 
julgue o presidente rus-
so, Vladimir Putin, e seus 
aliados pela invasão da 
Ucrânia. Brown diz que 
a proposta de uma cor-
te para investigar o “cri-
me de agressão” se baseia 
em tribunais que julga-
ram nazistas de alto esca-
lão após a Segunda Guer-
ra Mundial.

O Tribunal Inter-
nacional de Crimes de 
Guerra, na cidade holan-
desa de Haia, já está apu-
rando acusações de que 
a Rússia cometeu crimes 
de guerra na Ucrânia. 
Mas embora a Corte pos-
sa investigar genocídio, 
crimes contra a humani-
dade e crimes de guerra, 
a Rússia não é signatária 
de um estatuto separa-
do do tribunal pelo qual 
países se comprometem 
a não cometer “crimes de 
agressão”.

Brown disse que o 
“ato de agressão da Rús-
sia” não pode ficar im-

pune e sem julgamento. 
“Putin não pode conse-
guir fugir da Justiça”, en-
fatizou o ex-premiê.

Ministro de Relações 
Exteriores da Ucrânia, 
Dmytro Kuleba elogiou 
a proposta de um tribu-
nal especial, que também 
é apoiada por especia-
listas legais e acadêmi-
cos de várias partes do 
mundo

“Estamos lutando 
contra um inimigo bem 
mais forte do que nós. 
Mas a lei internacional 
está do nosso lado”, dis-
se Kuleba a uma reunião 
em Londres, por meio de 
videoconferência a partir 
da Ucrânia.
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Após 
bombeiros 
conterem 
o fogo que 
se alastrou 
em parte da 
usina nuclear, 
a Ucrânia 
confirmou que 
tropas russas 
assumiram o 
controle do 
local

Agência Estado

Governo ucraniano e ex-premier britânico Gordon Brown defendem que Rússia deve ser punida por iniciar conflito

Tribunal criminal para julgar Putin
Guerra na ucrânia

O presidente da Ucrâ-
nia, Volodmir Zelensky, 
fez um apelo emociona-
do na madrugada dessa 
sexta-feira, 4, pelo horá-
rio de Brasília, aos líderes 
globais, para que pres-
sionem a Rússia pelo fim 
dos ataques ao país. O 
discurso ocorreu após a 
usina nuclear de Zapori-
zhzhia ter sido bombar-
deada e pegar fogo.

“Se houver uma ex-
plosão (da usina), será o 
fim para todos. O fim da 
Europa. A evacuação da 
Europa”, disse Zelensky. 
“Apenas uma urgente 
ação da Europa pode pa-
rar as tropas russas. Não 

permitam a morte da Eu-
ropa a partir de uma ca-
tástrofe em uma usina 
nuclear”, afirmou o líder 
ucraniano.

O incêndio, porém, 
foi controlado e tropas 
russas assumiram o con-
trole da usina nuclear. 
Apesar do bombardeio 
e do incêndio, os reatores 
nucleares de Zaporizhzhia 
não foram atingidos e o 
nível de radiação na re-
gião é normal, segundo 
informações repassadas 
por autoridades ucrania-
nas à Agência Interna-
cional de Energia Atô-
mica (AIEA). A usina 
nuclear é a maior da Eu-
ropa e responde por 25% 
da geração de energia na 
Ucrânia.

Zelensky apela a líderes

 

O embaixador do 
Brasil na Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU), Ronaldo Cos-
ta Filho, criticou a in-
capacidade do Conse-
lho de Segurança de 
“agir construtivamen-
te” por uma solução no 
conflito entre Rússia e 
Ucrânia. “Parece que, 
independentemente de 
quantos encontros pú-
blicos convocamos, um 
cessar-fogo e o fim das 
hostilidades parecem 
distantes”, afirmou, em 
sessão para tratar do 
ataque russo a uma usi-
na nuclear ucraniana.

Diplomacia
O diplomata voltou 

a exortar as partes en-

volvidas nas disputas a 
se engajarem em diplo-
macia para buscar uma 
solução. Segundo ele, 
este não é o momento 
para escalar a retórica. 
“O Brasil exorta todos 
os membros aqui a ver-
dadeiramente e ativa-
mente se envolver para 
promover diálogo e re-
construir a confiança”, 
defendeu.

Costa Filho acres-
centou que o Conselho 
de Segurança tem “res-
ponsabilidade” em fo-
mentar um ambiente 
favorável à redução das 
tensões. “Estou quase 
envergonhado em vol-
tar a dizer que enfren-
tamos circunstâncias 
difíceis sem preceden-
te”, ressaltou, acres-
centando que há uma 
“terrível tragédia hu-
manitária”.

Brasil critica conselho 

Agência Estado

André Marinho 
Agência Estado

Foto: Reprodução/Youtube

A usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a maior da Europa, foi bombardeada pelos russos na madrugada de ontem

O chanceler da Alemanha, 
Olaf Scholz, conversou por te-
lefone ontem com o presiden-
te da Rússia, Vladimir Putin, 
informa o governo alemão em 
comunicado. Na conversa de 
uma hora, Scholz expressou 
sua “profunda preocupação” 
com a Ucrânia e pediu o fim 
imediato dos combates no país, 
bem como a permissão para o 
acesso humanitário em áreas 
de confronto.

Putin, por sua vez, infor-
mou que Rússia e Ucrânia 
agendaram uma terceira ro-

dada de negociações para este 
fim de semana. Além disso, a 
dupla de líderes concordou em 
manter novas conversas no fu-
turo próximo, diz a nota oficial.

OMC
Os Estados Unidos e a 

União Europeia (UE) suspen-
deram a participação da Rús-
sia no Grupo Coordenado de 
Países Desenvolvidos na Orga-
nização Mundial do Comércio 
(OMC) ontem. A decisão foi in-
formada por carta ao presiden-
te do Conselho Geral da OMC, 
Didier Chambovey.

A medida foi acatada como 
resposta à “agressão não pro-
vocada e injustificada” da 

Putin anuncia nova rodada de negociação
Ilana Cardial e  
Gabriel Bueno da Costa 

Agencia Estado Diálogo
O chanceler da 
Alemanha, Olaf 
Scholz, conver-
sou por telefone 

ontem com 
Vladimir Putin

Rússia à Ucrânia na última 
semana, escreveram os repre-
sentantes permanentes dos 
EUA, David Bisbee, e da UE, 

Hiddo Houben, na OMC. Os 
membros do grupo acreditam 
que a participação da Rússia 
não é mais apropriadas em 
suas atividades

Os EUA e a UE condenaram 
as ações da Federação Russa e 
as consideraram como não pro-
vocadas. “Premeditar um ata-
que a um Estado democráti-
co é uma notória violação da 
lei internacional, da carta das 
Nações Unidas e de princípios 
fundamentais da paz e segu-
rança internacional”.

Na quinta-feira (3), o Cana-
dá também revogou o status de 
Rússia e Belarus como nações 
comerciais mais favorecidas, 
oferecido a membros da OMC.

O secretário de Estado 
americano, Antony Blinken, 
defendeu ontem a estratégia 
da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan) de 
não almejar uma zona de ex-
clusão aérea na Ucrânia. Du-
rante entrevista coletiva, ele 
reafirmou o apoio dos Estados 
Unidos aos ucranianos, mas 
advertiu que uma estratégia 
do tipo “poderia levar a uma 
guerra completa pela Europa”.

Blinken disse que o único 
meio de implementar a zona 

de exclusão aérea é enviar a 
Otan para derrubar aviões 
russos no espaço aéreo ucra-
niano. “Temos a responsabi-
lidade de garantir que a guer-
ra não se dissemine”, afirmou. 
Ao mesmo tempo, ele reafir-
mou o apoio dos EUA à Ucrâ-
nia e ressaltou o peso das 
sanções já impostas contra a 
Rússia como forma de pres-
sionar Moscou.

O secretário de Estado des-
tacou a desestruturação da 
economia russa, com o rublo 
em mínimas históricas, con-
troles de capital e o fechamen-
to da bolsa por alguns dias, a 

Zona de exclusão aérea pode levar à guerra 

Temor
Secretário de 

Estado dos EUA 
acha que estra-
tégia levaria à 

guerra completa 
na Europa

fim de evitar o aprofundamen-
to da crise. Segundo ele, é pre-
ciso agora ver como a Rússia 

responderá. Em outro momen-
to da coletiva, a autoridade no-
tou que o quadro na invasão 
pode ficar pior antes de me-
lhorar, a julgar pelo histórico 
da Rússia e por seu comporta-
mento na invasão atual, com 
“métodos brutais” e tendo a 
população civil também como 
alvo. “É provável que o sofri-
mento que vemos fique pior, 
antes de melhorar”, lamentou.

Blinken ainda comentou 
sobre o trabalho em andamen-
to para reduzir a dependência 
de países da Europa da Rússia 
no setor de energia, sem entrar 
em detalhes.

O diretor-geral da Agência 
Internacional de Energia Atô-
mica (AIEA), Rafael Grossi, 
afirmou ontem, durante ses-
são do Conselho de Seguran-
ça da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que nenhum 
sistema de segurança da usi-
na ucraniana alvo de ataque 
russo foi danificado.

Grossi também disse que 
está disposto a viajar a Cher-
nobyl para discutir a situa-
ção nuclear com autoridades 
ucranianas e russas. Segundo 
ele, a Ucrânia tem 15 reatores 
no total. Reatores de usina da 
Ucrânia não foram atingidos, 
diz agência atômica

A Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA) 
disse que não há sinal de va-
zamento radioativo. Segundo 

a agência, os equipamentos 
essenciais da usina e os rea-
tores de Zaporizhzhia não fo-
ram afetados pelo fogo e não 
há variação nos níveis de ra-
diação.

Ataque à usina
Após bombeiros conterem 

o fogo que se alastrou em par-
te da usina nuclear de Zapo-
rizhzhia, a maior da Europa, 
no sudeste da Ucrânia, auto-

ridades do país confirmaram 
que tropas russas assumiram 
o controle do local na manhã 
dessa sexta-feira 4,  (madruga-
da em Brasília).

Apesar de cidades estraté-
gicas estarem sob cerco russo 
e embates continuarem ocor-
rendo pelo país, o 9° dia de 
conflito começou com uma re-
dução de tensões, após o inci-
dente não ter escalado para 
uma catástrofe nuclear.

Reatores de usina não foram atingidos
André Marinho 
Agência Estado

Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado
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O sistema tributário nacional é por natureza 
constitucional. Sua mudança ou alterações 
devem sempre ocorrer por via de uma 

reforma tributária no Congresso Nacional (Câmara 
e Senado Federal). Quando o Executivo Federal, 
através de decreto ou por outro dispositivo 
jurídico infraconstitucional, provoca alterações 
na tributação sobre qualquer uma das bases 
de incidência econômica (renda, consumo e 
propriedade) assim o faz muito mais por interesses 
outros (no mais das vezes eleitoreiros) do que 
para melhoria do próprio sistema tributário ou da 
economia do país.

Na contramão da institucionalidade jurídico-
tributário, o Executivo Federal fez publicar o 
Decreto nº 10.979, de 25 de fevereiro de 2022, que 
altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 
Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016.

O Decreto 10.979/2022 reduz em até 25% o 
IPI, que recai sobre produtos industrializados em 
diferentes alíquotas. Em seu artigo primeiro, ficam 
reduzidos em 18,5% os produtos classificados nos 
códigos da posição 87.03 (veículos destinados 
a passageiros e motoristas) e em 25% para os 
produtos classificados nos demais códigos, 
observado o disposto no parágrafo único do 
referido artigo. Em resumo, como vem noticiando 
a grande imprensa nacional, a medida reduz em 
18,5% o imposto sobre carros e em 25% para os 
demais produtos, com exceção de derivados de 
tabaco, que seguem com a tributação normal. A 
redução representa uma renúncia fiscal de R$ 19,5 
bilhões neste ano.

Para os economistas que trabalham ou 
pesquisam o setor industrial, a redução não 
chegará para o consumidor em todos os bens 
industrializados. Estes consideram que o repasse 
chegará principalmente em segmentos em que 
há maior competitividade entre indústrias, como 
calçados, têxteis e alimentação. Estimadamente, 
somente entre 30 a 60 dias é que o consumidor 
sentirá tais efeitos pela redução do IPI. Isto porque a 
redução se dará em sede da indústria, que por sua 
vez carece de tempo para produzir e faturar os seus 
produtos, e assim estes chegarão aos consumidores.

Para o coordenador do Centro Mackenzie de 
Liberdade Econômica, Vladimir Fernandes Maciel, 
a medida tem mais intenção e efeito político do que 
econômico, em meio a um ano de eleições. 

As expectativas de que a redução de IPI 
signifique também redução direta nos preços 
dos produtos fabricados pelos segmentos 
contemplados da indústria brasileira podem não 
corresponder à realidade esperada. Economistas 
ligados ao Cofecon (Conselho Federal de 
Economia) calculam que a redução no preço ao 
consumidor pode ser de até 5%, mas depende de 
cada produto. Alguns produtos cuja alíquota de IPI 
já é zerada não terão qualquer alteração. 

Neste sentido, ressalte-se que nos carros 
com motor 1.0 o imposto diminuiu dos atuais 7% 
para 5,7%. Portanto, o preço final do carro 1.0 
teve redução de 1,3% em relação ao valor atual. 
E com os consequentes reajustes por parte das 
fabricantes, vai ficar difícil ver essa diferença nas 
concessionárias.

Considerando o cenário atual de queda do 
produto interno bruto, estagnação econômica 
e elevação da inflação, que tende a superar 
em 2022 a do ano anterior, acrescido ainda da 
situação de conflito no Leste europeu (guerra entre 
Rússia e Ucrânia), é posto se afirmar que virão 
consequências nada animadoras para economia 
brasileira no curto prazo.

Diante de um Governo Federal sem projeto 
e totalmente refém de formulações políticas 
eleitoreiras e capturado por grupos de interesses, 
não é tarefa difícil concluir que as medidas 
de redução de IPI, com destacável renúncia 
fiscal, produzirá por um lado o efeito ilusório de 
alavancagem do consumo, certamente solapado 
pela inflação vindoura, e por outro lado a redução 
de IPI diminuirá com certeza as transferências 
constitucionais para os entes federados 
subnacionais, quais sejam Estados e municípios.

Portanto, estamos diante de mais um caso de 
resultado negativo para a economia do país.

Você sabia que pode desti-
nar parte do Imposto de Ren-
da para ajudar pessoas? É 
que a Receita Federal realiza 
a campanha de destinação, no 
qual o contribuinte pessoa fí-
sica pode direcionar até 6% do 
IR para dois fundos de assis-
tência social, sendo 3% para o 
Fundos dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente e a outra 
metade para o Fundo do Ido-
so. Estes recursos são contro-
lados pelos conselhos muni-
cipal, estadual e nacional e 
fiscalizados pelo Ministério 
Público. 

Até 2019, as doações po-
diam ser realizadas no decor-
rer do ano e deduzidas no Im-
posto de Renda. Com a criação 
da Lei 13.797/2019, as doações 
passam a ser feitas diretamen-
te na declaração.

O delegado da Receita Fe-
deral, Hamilton Sobral, escla-

A possibilidade de doar 
parte de seu imposto de ren-
da ao Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente exis-
te desde a criação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA), já a destinação para o 
Fundo do Idoso foi estabeleci-
da na Lei 13.797/2019, mas só 
passou a valer no ano-calen-
dário 2021, que se refere ao IR 
do ano de 2020.

Como a legislação é muito 
recente, a assessora técnica da 
Secretaria de Direitos Huma-
nos e Cidadania de João Pes-
soa, Zuleide Pereira, reforça a 
necessidade de divulgação da 
campanha de destinação do 
IR, para que as instituições de 
longa permanência tenham a 
possibilidade de serem con-
templadas.

Para evitar que uma insti-
tuição de longa permanência 

de pequeno porte seja menos 
beneficiada que uma mais co-
nhecida pela sociedade, por 
exemplo, é lançado um edital 
após a arrecadação do Impos-
to de Renda. 

“A gente incentiva a cam-
panha de divulgação sobre a 
possibilidade de doação de-
dutível do Imposto de Renda 
para os fundos do idoso e/ou 
da criança e do adolescente. 
Como só existem cinco insti-
tuições que cuidam de idosos, 
esperamos que consigam bas-
tante recursos financeiros”, 
declarou.

Como o Fundo dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente já existe há muitos 
anos, a arrecadação de recur-
sos é bem maior. São mais de 
100 entidades que lidam com 
crianças e adolescentes.“ Já 
teve um edital que disponi-

bilizou 52 mil por projeto, en-
tão é um recurso bem subs-
tancial”, comparou.

Entidades
O presidente do Vila Vi-

centina, José Arymateia, co-
memora a criação da campa-
nha, pois o Fundo Municipal 
do Idoso é um recurso cria-
do para auxiliar os custos das 
instituições de longa perma-
nência, entretanto, ainda é 
pouco divulgado à socieda-
de civil. “A gente divulga nas 
redes sociais da Vila Vicen-
tina, para que voluntários e 
sociedade civil tenham co-
nhecimento da campanha. O 
idoso é naturalmente escan-
teado, por isso, essas iniciati-
vas são importantes para que 
tenham uma melhor quali-
dade de vida na velhice”, res-
saltou.

Atualmente, o Conse-
lho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente (CM-
DCA) tem 247 organizações 
da sociedade civil cadastra-
das, beneficiando em média 
30 projetos por ano. O Fun-
do Municipal da Criança e 
do Adolescente é gerido pelo 
Conselho Municipal e fiscali-
zado pelo Ministério Público 
da Paraíba.

A presidente do CMDCA 
de João Pessoa, Michelle Ma-
druga, ressalta a importância 
desse recurso que salva vidas. 
“Este recurso beneficia mui-
tas crianças e adolescentes. 
Existem instituições de aco-
lhimento de meninos e meni-
nas que sofrem violação dos 
seus direitos. Podemos ajudá
-los a terem mais oportunida-
des de valores, crenças e estu-
dos”, frisou.

Edital garante distribuição dos recursos

Opinião
Acilino Alberto Madeira Neto

amadeiraneto@gmail.com | Colaborador

Receita Federal permite destinação de até 6% do imposto devido pelos cidadãos

Contribuinte pode doar IR 
para fundos assistenciais 

solidariedade
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rece que o contribuinte pes-
soa física não pagará um valor 
maior de imposto nem terá o 
valor de sua restituição dimi-
nuído.

As pessoas jurídicas tam-
bém podem fazer a destina-
ção, de acordo com a Lei nº 
12.594/2012, e escolher a enti-
dade beneficiada diretamen-
te. No entanto, o limite é de 
1% para cada um dos fundos, 
desde que sejam tributadas 
com base no lucro real e no de-
correr do calendário. “O con-
tribuinte poderá exercer sua 
cidadania e não deixar que es-
colham por ele, ao destinar 3% 
a cada um dos fundos citados”, 
disse Hamilton Sobral. Ao op-
tar pela doação, a diferença é 
que o sistema da Receita Fe-
deral emitirá dois boletos de 
pagamento no Documento de 
Arrecadação de Receitas Fe-
derais (DARF). “Se o contri-
buinte tem que pagar R$ 1 mil 
de imposto, ao escolher doar, 
por exemplo, R$ 800 vai para 

a Receita e R$ 200 para o fun-
do de amparo social escolhi-
do”, exemplificou. Entretan-
to, o contribuinte não poderá 
escolher a entidade beneficia-
da, apenas o fundo para o qual 
destinará sua contribuição.

“Espero que, futuramen-
te, a Receita Federal conceda 
a opção de escolher a insti-
tuição social a ser ajudada. O 
que acontece atualmente é a 
divulgação de um edital dos 
fundos, para que as institui-
ções sociais interessadas ela-
borem um projeto para utili-
zação desse recurso”, explicou 
o delegado da Receita Federal.

Hamilton Sobral informa 
ainda que a declaração tem 
que se enquadrar em alguns 
requisitos: utilizar desconto 
completo; ser entregue den-
tro do prazo; e o contribuinte 
não apresentar a declaração 
em formulário. No preenchi-
mento da declaração, é preci-
so selecionar a aba ‘Doações 
Diretamente na Declaração’.

Doações
Valores podem ser 

repassados diretamente 
na declaração e não 

impactam na quantia 
final do imposto a ser 
pago, nem no total a 

ser restituído

Criação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA) permitiu a doação 
de parte de Imposto de 
Renda ao fundo, que tem 
ajudado diversos projetos 
em todo o estado

Foto: Pixabay



O avanço de 4,6% registrado 
em 2021 fez o Produto Interno Bru-
to (PIB) do país ficar 0,5% acima 
do patamar do quarto trimestre 
de 2019, no período pré-pandemia 
de Covid-19, segundo os dados das 
Contas Nacionais apuradas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). No entanto, o 
PIB brasileiro ainda está 2,8% abai-
xo do ponto mais alto da série his-
tórica, alcançado no primeiro tri-
mestre de 2014. Além disso, o país 
caiu da 12o para 13o no ranking das 
maiores economias do mundo, se-
gundo levantamento da agência de 
classificação de risco Austin Rating.

O ranking leva em considera-
ção o tamanho do PIB em dólares. 
O Brasil chegou a ocupar a sétima 
posição do ranking antes da suces-
são de crises. Para o próximo ano, 
a expectativa é que o país recupe-
re a 12a posição do ranking global.

Segundo o IBGE, em meio à re-
cuperação após ser atingida em 
cheio pela pandemia em 2020, a 
economia brasileira registrou em 
2021 seu melhor desempenho des-
de 2010. A alta anual de 4,6% no PIB 
brasileiro foi a maior desde o salto 
de 7,5% em 2010.

O resultado do PIB de 2021 veio 
dentro das previsões dos analistas 
que se estendiam de uma alta de 
4,3% a 5,0%, e levemente acima da 
mediana, que era positiva em 4,5%. 
O PIB brasileiro registrou alta de 
0,5% no quarto trimestre de 2021 
ante o terceiro trimestre de 2021. 
Este resultado veio em linha com o 
teto das estimativas dos analistas 
consultados, que esperavam des-
de um recuo de 0,4% a alta de 0,5% 
confirmada pelo IBGE, com media-
na positiva de 0,2%.

Na comparação com o quarto 
trimestre de 2020, o PIB apresen-
tou alta de 1,6% no quarto trimes-
tre de 2021, vindo dentro das esti-
mativas coletadas, que variavam de 
uma elevação de 0,5% a 2,5%, com 
mediana positiva de 1,2%.

Ainda segundo o IBGE, o PIB do 
quarto trimestre de 2021 totalizou 
R$ 2,3 trilhões. No ano de 2021, o 
PIB somou R$ 8,7 trilhões.
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Em João Pessoa, o Festival Mater-
nância é (R)evolução, da Pachama-
má Coletiva de Mães, celebra, ama-
nhã, o Dia Internacional da Mulher. 
Em sua primeira edição, o evento, que 
foi criado para a comemoração dos 
cinco anos de criação do grupo, pro-
move o empreendedorismo femini-
no através de uma feira de economia 
criativa na Usina Cultural Energisa, 
a partir das 15h. 

Criado com o objetivo de fortale-
cer economicamente mães, o festival 
busca acolher estas mulheres e seus 
filhos em um ambiente de fomento ao 
lazer destas famílias. De acordo com 
a produtora cultural e integrante da 
Coletiva, Carolina Porto, toda a agen-
da da festa visa englobar este gru-
po. “Foi pensada uma programação 
ampla que pudesse marcar os cinco 
anos de atividades da Coletiva”, afir-
ma Carolina.

Ao longo da programação do 
evento, 26 expositoras terão a opor-
tunidade de comercializar alimentos 
e produtos de empreendimentos to-
cados por mães e mulheres. Segundo 
a psicóloga e integrante da Coletiva, 
Juciane de Gregori, a maternidade é 
um desafio diário. Neste contexto, o 

festival é um momento de defesa de 
direitos e isto começa até mesmo com 
ações afirmativas que viabilizem a 
independência financeira de mulhe-
res e mães. 

A organização do evento infor-
mou que o 1o Festival Pachamamá: 
Maternância é (R)evolução terá en-
trada gratuita e contará com, além da 
feira de economia criativa,  atrações 
culturais (como música, circo, litera-
tura) e espaço para as crianças, uma 
característica dos eventos presenciais 
realizados pela Coletiva. A progra-
mação, que acontecerá na Usina Cul-
tural Energisa, terá início a partir das 
15h de amanhã. 

Feira de flores
Ainda em homenagem ao Dia da 

Mulher, começa, nesta segunda-feira 
(7), o Fest Flores, no Shopping Pátio 
Altiplano. Nesta edição, a feira traz 
opções de flores não convencionais 
como alternativa às tradicionais ro-
sas que, geralmente, são oferecidas 
como presente às mulheres no dia 8 
de março. 

As flores estarão à venda até o 
próximo sábado (12), das 10h às 21h 
e os consumidores que visitarem o 
Fest Flores terão a oportunidade de 
aquirir produtos com preços bastan-
te convidativos.
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O desempenho da economia 
brasileira em 2021 foi frustrante 
na comparação ao de outras na-
ções, embora tenha sido suficien-
te para recuperar as perdas regis-
tradas durante a pandemia, avalia 
Alex Agostini, economista-chefe 
da agência de classificação de ris-
co Austin Rating.

Com o resultado do PIB, o país 
ocupou a 21a posição de um ran-

king da Austin Ratings que con-
sidera o ritmo de crescimento de 
34 países que apresentaram seus 
resultados. “As expectativas para 
o PIB do Brasil de 2021 eram bem 
melhores no início do ano passa-
do. Não é um resultado ruim, já 
que recupera boa parte do que foi 
perdido. O problema é que o Bra-
sil, mesmo crescendo 4,6%, per-
manece longe de seus concorren-
tes diretos”, diz Agostini.

De acordo com o levantamen-
to, o crescimento médio dos 34 
países analisados foi de 5,7% em 

2021, acima do desempenho da 
economia brasileira. A lista do PIB 
de 2021 foi liderada pelo Peru, com 
crescimento de 13,3%. Outro sul
-americano em destaque foi a Co-
lômbia, com alta de 10,7%.

Também no topo do ranking 
chama atenção a presença de Ín-
dia e China, integrantes ao lado 
do Brasil dos blocos Brics - acrô-
nimo para Brasil, Rússia, China e 
Índia. O PIB chinês cresceu 8,1% 
no ano passado, ritmo bastante 
próximo ao da Índia (alta de 8,2%), 
segundo o levantamento.

Desempenho nacional fica abaixo da média mundial

neste domingo

Feira realizada em JP promove 
o empreendedorismo feminino

PRÓXimo diA 9

Cade vai julgar 
recurso contra 
decisão sobre 
venda da Oi

O Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Cade) 
pautou para a próxima quar-
ta-feira (9), o julgamento dos 
embargos de declaração apre-
sentados contra a decisão que 
aprovou a compra da Oi pela 
Claro, TIM e Vivo. O recurso 
será relatado pela conselheira 
Lenisa Prado, que apresentou 
o voto favorável ao negócio que 
acabou prevalecendo.

A Associação Brasileira das 
Prestadoras de Serviços de Te-
lecomunicações Competitivas 
(Telcomp) recorreu ao Cade ale-
gando que os termos do Acordo 
em Controle de Concentração 
(ACC) negociado pelas empre-
sas com o Cade são diferentes 
do que aqueles impostos por 
Prado e informados no julga-
mento. Os termos do acordo 
aprovado são sigilosos e não fo-
ram divulgados para o público, 
mas incluem o aluguel de 10% 
a 15% do espectro adquirido da 
Oi, entre outras ações.

Economia brasileira perdeu uma posição entre as maiores do mundo, mesmo com alta de 4,6% obtida em 2021

PIB cresce, mas país cai em ranking
indicAdoRes

Daniela Amorim e Vinicius Neder 
Agência Estado

Bruno Villas Bôas,                       
Daniela Amorim e Vinicius Neder 
Agência Estado

n 

Brasil chegou a ocupar 
a sétima posição do 
ranking antes da 
sucessão de crises. 
Para o próximo ano, 
a expectativa é 
que o país recupere 
a 12a posição do 
ranking global

Indicadores econômicos apontam 
para um crescimento menor que o 

encontrado em outras nações

Foto: Freepik

Carol Cassoli 
Especial para A União

Entre os dias 7 e 31 de março, 
mês do consumidor, a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) e 
promoverá o Mutirão Nacional de 
Negociação de Dívidas e Orienta-
ção Financeira, período no qual 
pessoas físicas que têm dívidas 
em atraso com instituições finan-
ceiras poderão conhecer e quitar 
seus débitos, além de receber aces-
so a conteúdo exclusivo sobre edu-
cação financeira.

“O mutirão nacional é uma 
ação conjunta que não apenas 
contribui para o reequilíbrio or-
çamentário das famílias, mas, 
principalmente, promove a edu-
cação financeira, que é funda-
mental para que o consumidor 
consiga evitar o endividamento 
de risco, tenha mais informações 
sobre produtos e serviços bancá-
rios e melhore sua saúde finan-
ceira”, explica Isaac Sidney, pre-
sidente da Febraban.

A iniciativa, promovida pela 
Febraban em parceria com o Ban-
co Central do Brasil, a Secretária 
Nacional do Consumidor (Se-
nacon) e Procons de todo o país, 
conta com uma página específi-

ca, que tem o objetivo de direcio-
nar o consumidor por caminhos 
de orientação financeira até o en-
vio de propostas de negociação 
na plataforma de mediação de 
conflitos Consumidor.gov.br, sis-
tema criado pela Senacon com a 
adesão de mais de 160 institui-
ções financeiras.

Canais de negociação
Na página do mutirão, entre 

outras ferramentas, o interessado 
encontrará o link para o Registra-
to, sistema do Banco Central por 
meio do qual é possível acessar 
o Relatório de Empréstimos e Fi-
nanciamentos (SCR), que contém 
a lista de dívidas em seu nome pe-
rante as instituições financeiras.

Para aderir ao mutirão, o con-
sumidor pode optar por nego-
ciar com a instituição credora 
dentro da plataforma consumi-
dor.gov.br ou diretamente com 
os canais digitais de negociação 
dos bancos.

Na página, o interessado en-
contra um modelo de reclamação 
no qual pode se basear para redi-
gir a sua solicitação, que, depois 
de enviada, dá ao banco um pra-
zo de 10 dias para analisar o pe-
dido e apresentar uma proposta.

mutiRão

Consumidor terá nova chance 
para negociar dívidas este mês
Nina Gattis 
Agência Estado

Lorenna Rodrigues 
Agência Estado
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Diversidade

O Centro Histórico de 
João Pessoa, as falésias da 
Costa do Conde e o Lajedo de 
Pai Mateus no Cariri da Pa-
raíba foram escolhidos como 
cenários para o ensaio foto-
gráfico da nova coleção outo-
no/inverno da empresa MOB 
de moda feminina, uma das 
mais conceituadas no setor 
em todo o Brasil e no exte-
rior. Uma equipe, que reúne 
produtores, fotógrafos, cine-
grafistas, maquiadores, esti-
listas, a modelo internacio-
nal e atriz Fernanda Motta, 
além da atriz e influencer di-
gital Gisele Itié, desembar-
ca no aeroporto Castro Pinto 
neste domingo (6) para uma 
viagem de quatro dias. Os tra-
balhos terão início no mesmo 
dia, quando a equipe segue 
direto para a cidade de Ca-
baceiras, distante 191 km de 
João Pessoa, e vai ficar hos-
pedada no Hotel Fazenda Pai 
Mateus.

De acordo com material 
de divulgação da MOB, “Suas 
campanhas visam a mulher 
atuante e descolada e por isso 
elas são fotografadas em di-
ferentes lugares do mundo. 
Isso já ocorreu em 20 países”. 
Para presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), Ruth Avelino, a vinda 
da MOB à Paraíba foi resul-
tado de uma parceria entre a 
grife e a PBTur e com o apoio 
de diversos parceiros. Estão 
envolvidos no projeto o Go-
verno do Estado, por inter-
médio da PBTur, a ABIH-PB 
(Hotel Verde Green em João 
Pessoa), Hotel Fazenda Pai 
Mateus, em Cabaceiras, e o 
restaurante Nui 360 e a Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo de João Pessoa (Setur-JP).

 A programação prevê 
uma visita de reconhecimen-
to ao Lajedo de Pai Mateus 
para a escolha dos melhores 
cenários fotográficos. A pro-
dução das fotos terá início por 
volta das 4h30, nas primeiras 
horas da segunda-feira (7). De 
acordo com a equipe de pro-
dução, há todo um trabalho 
de preparação das modelos, 
maquiagens e montagem dos 
equipamentos fotográficos e 
de iluminação. A equipe deve 
ficar no Lajedo durante todo o 
dia, até o pôr do sol, por vol-
ta das 17h40.

 Na terça-feira (8) os in-
tegrantes da equipe viajam 
para João Pessoa pela ma-
nhã e ficarão hospedados no 
Hotel Verde Green, na praia 
de Manaíra. O hotel foi esco-
lhido por oferecer aos seus 
hóspedes um serviço dife-
renciado: é ecologicamente 
sustentável. “Conseguimos 
esse apoio da rede de hotéis. 

É uma maneira de divulgar-
mos nossa infraestrutura ho-
teleira que é moderna, nova 
e oferece serviços diferencia-
dos a quem nos visita”, expli-
cou a presidente da PBTur. Na 
capital paraibana, as mode-
los da MOB serão fotografa-
das em locais (a serem selecio-
nados) do Centro Histórico e 
da orla.  Além disso, a mode-
lo, atriz e influencer Gisele Itié 
terá uma programação espe-
cial que prevê visitas ao cen-
tro da cidade, museus, praias 
urbanas e as dependências do 
hotel Verde Green, para fazer 
divulgação em suas redes so-
ciais, bem como nos canais 
da MOB.

Na quarta-feira (9) a pro-
gramação prevê ida até a ci-
dade do Conde, logo nas pri-
meiras horas do dia. Pelo 
roteiro estão previstos en-
saios fotográficos nas falé-
sias do Cannyon de Coquei-
rinho e no Sítio Tambaba. À 
tarde, o grupo, acompanhado 
de Gisele, faz uma visita aos 
artesãos locais. Já no período 
da noite, a equipe se despede 
da cidade com um jantar es-
pecial oferecido pelo Nui 360, 
referência na gastronomia de 
João Pessoa.  

 De acordo com Ruth Ave-
lino essa ação será importan-
te para a promoção do Desti-
no Paraíba, pois durante seis 
meses, as belezas do estado 
serão ressaltadas nos catálo-
gos que estarão distribuídos 
em todas as lojas da MOB no 
Brasil e nas redes sociais da 
empresa que têm milhares de 
seguidores. “A MOB tem lojas 
nos endereços mais cobiçados 
de São Paulo e nos principais 
shoppings da Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Para-
ná, Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina, que são grandes 
emissores de turistas para a 
Paraíba. Além do mais, no 
lançamento da nova coleção 
outono/inverno, haverá um 
grande evento que vai reunir 
a imprensa do Sul/Sudeste 
em São Paulo, e nós estaremos 
lá para divulgar a Paraíba e 
seus atrativos turísticos”, fi-
nalizou Ruth.

Pontos turísticos do estado foram escolhidos como cenário para a sessão de fotos com Fernanda Mota e Gilsele Itié

Ensaios fotográficos serão na PB
coleção outono inverno da MoB

Agência Senado
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Fernanda 
Motta  é 
modelo, atriz  e 
apresentadora 
do reality show 
Brasil’ s  Next 
Top Model. Ela 
foi capa como 
Ella,Glamour,
Sports, 
Illustrated,
Cosmopolitan  
e Vogue
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Gilsele Itié é 
atriz  nascida 
no México e 
naturalizada 
brasileira. 
Participou de 
novelas  no 
SBT, Globo e 
Rede Record
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Serviço Militar

Senado pode 
mudar regras 
para entrar nas 
Forças Armadas

Jovens de baixa renda e 
adolescentes que estiverem 
cumprindo medida socioe-
ducativa terão prioridade 
no processo de seleção para 
o serviço militar obrigató-
rio. É o que determina um 
dos quatro projetos de lei a 
serem apreciados pela Co-
missão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional (CRE) 
na quinta-feira (10), em reu-
nião com início às 10h.

O projeto de lei do Se-
nado (PLS) 101/2017 acres-
ce o artigo 13-A à Lei 4.375, 
de 1964, segundo o qual “na 
seleção, quer da classe a ser 
convocada, quer dos volun-
tários, deverá ser dada prio-
ridade a brasileiros de 16 a 
18 anos pertencentes a fa-
mílias de renda mensal de 
até dois salários mínimos”.

Autor da iniciativa, o ex-
senador Thieres Pinto con-
sidera que a aprovação do 
projeto pode ajudar jovens 
mais pobres a adquirir uma 
profissão e a desenvolver va-
lores que serão importantes 
para toda a vida. O mesmo 
vale para os adolescentes 
que cumprem medidas so-
cioeducativas de menor po-
tencial ofensivo, os quais 
passarão a ter uma oportu-
nidade de reabilitação, afir-
ma o autor do projeto. O tex-
to é relatado na CRE pelo 
senador Marcos do Val (Po-
demos-ES), que ainda não 
apresentou relatório da pro-
posição. Caberá à Comissão 
de Constituição e Justiça a 
decisão final sobre o projeto.

Atividades 
Os senadores deverão 

analisar ainda o projeto de 
lei (PL) 2.719/2019, que esta-
belece o marco regulatório 
da Atividade de Inteligên-
cia Brasileira.

O texto disciplina o exer-
cício permanente e sistemá-
tico da produção, difusão 
e salvaguarda de conheci-
mentos sensíveis destina-
dos à proteção da socieda-
de e do Estado, com vistas 
ao assessoramento de auto-
ridades. Prevê ainda a coo-
peração técnica, estrutura, 
garantias, forma de atuação 
e controle dos órgãos de in-
teligência das polícias, de-
partamentos penitenciários, 
Forças Armadas, Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin), Minis-
térios das Relações Exterio-
res, da Integração Nacional 
e da Ciência e Tecnologia, 
ministérios públicos esta-
duais e Conselho de Con-
trole de Atividades Finan-
ceiras (Coaf).

O projeto foi apresentado 
pelo senador Major Olímpio, 
morto em razão da Covid-19 
em março de 2021. O texto é 
relatado pelo senador Espe-
ridião Amin (PP-SC), que 
ainda não apresentou relató-
rio, a ser apreciada em cará-
ter terminativo na CCJ.

Total de prestações não pagas 
chegam hoje a R$ 9 bilhões

FieS

Cerca de 1 milhão de es-
tudantes já podem renego-
ciar as dívidas com o Fundo 
de Financiamento Estudan-
til (Fies). Segundo o Ministé-
rio da Educação, o total de ina-
dimplentes, ou seja, com mais 
de 90 dias de atraso no paga-
mento, já alcança 51,7% dos es-
tudantes com financiamento 
e soma R$ 9 bilhões em pres-
tações não pagas.

Para os estudantes que 
têm dívidas com 90 a 360 dias 
de atraso, o desconto é de 
12% no saldo devedor, isen-
ção de juros e multas e par-
celamento em até 150 vezes.

Para inadimplência de 
mais de 360 dias, o desconto 

chega a 86,5% no saldo deve-
dor. Caso o estudante seja ins-
crito no CadÚnico ou benefi-
ciário do Auxílio Emergencial, 
o desconto será de 92%. O sal-
do dessa dívida poderá ser 
parcelado em até 10 vezes.

Como negociar
O Banco do Brasil e a Cai-

xa Econômica Federal, agen-
tes financeiros do Fies, são 
os responsáveis pela renego-
ciação das dívidas. Para ter o 
nome retirado dos cadastros 
restritivos de crédito, os bene-
ficiários deverão pagar o valor 
da entrada no ato da renego-
ciação, correspondente à pri-
meira parcela. 

O valor mínimo da presta-
ção é R$ 200. A operação pode 

ser realizada integralmente 
nos canais de atendimento 
disponibilizados pelos agen-
tes financeiros.

Caixa 
Cerca de 800 mil estudan-

tes com contrato feito pela 
Caixa Econômica estão ina-
dimplentes, com dívida mé-
dia de R$ 35 mil.  O interes-
sado deve consultar o site da 
Caixa para verificar se pode 
ou não pedir a renegociação, 
de acordo com as regras esta-
belecidas.

Os clientes podem obter 
mais informações pelo App 
BB, portal www.bb.com.br, 
WhatsApp (61-4004-0001) e 
Central de Atendimento BB 
(0800-729-0001).

Início
A produção das 

fotos terá início por 
volta das 4h30, nas 
primeiras horas da 

segunda-feira (7)

Fotos: Secom-PB/divulgação
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Cadastramento para construção de cisternas

Para reduzir os impactos da 
crise hídrica e de estiagem que 
afligem diversos estados no Bra-
sil, o Governo Federal estabele-
ceu a abertura para cadastra-
mento de demandas existentes 
por cisternas, sistemas de cap-
tação e armazenamento de água 
de chuva, para consumo huma-
no. O direcionamento é para a 
zona rural da Paraíba e demais 

estados do Nordeste, além de 
Minas Gerais.

Em publicação no Diário 
Oficial da União (DOU) de on-
tem, o Governo Federal informa 
aos estados e municípios que fa-
çam a solicitação através do en-
dereço eletrônico da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) até 
o dia 14 de março, dez dias após 
a publicação da portaria, com 
possibilidade de prorrogação 
do prazo.

Serão considerados, apenas, 

o cadastramento de domicílios 
localizados em áreas rurais e 
comunidades quilombolas cer-
tificadas e/ou tituladas. Os ca-
dastros serão avaliados e sele-
cionados pelo órgão.

De acordo com a portaria, o 
banco de demandas tem como 
subsidiar e qualificar futuras 
ações da Funasa, no sentido de 
viabilizar a contratação de ser-
viços e obras para a implanta-
ção de sistemas de captação e ar-
mazenamento de água de chuva 

(cisternas), de modo a propiciar 
oferta de água para consumo 
humano à população em situa-
ção de vulnerabilidade hídrica.

A abertura dos cadastra-
mentos leva em consideração a 
demanda baseada na atual cri-
se hídrica; os baixos níveis de 
cobertura de saneamento bási-
co na zona rural e o acesso ao 
abastecimento de água às po-
pulações; o agravamento da si-
tuação social em virtude da pan-
demia da Covid-19, considerada 

calamidade de saúde pública; a 
necessidade da Funasa em con-
tribuir com o acesso de popula-
ções rurais à água, como fator de 
melhora da qualidade de vida e 
saúde da população.

Para a população que dese-
ja entrar no cadastramento para 
o benefício, o Governo Federal 
indica o contato com os municí-
pios ou Estados, já que o formu-
lário a ser enviado para a Funa-
sa é acessado a partir dos entes 
representativos.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Na terceira idade, uma das 
melhores maneiras de man-
ter a memória ativa e preve-
nir doenças que afetam a ca-
pacidade cognitiva e a perda 
da memória pode ser encon-
trada nos jogos disponíveis 
nos celulares ou tablets. Para 
o psicólogo e mestre em ge-
rontologia Fabrício Oliveira, 
“baseado neste assunto, é im-
portante entender que todos 
os jogos (com exceção dos jo-
gos de azar) de qualquer ma-
neira têm a definição de exer-
citar nossa memória. Afinal, 
eles têm a capacidade de fazer 
com que todos (jovens, adul-
tos e idosos) coloquem a ca-
beça para funcionar e a meta 
principal é vencer”, observou.

Fabrício enfatizou que os 
jogos forçam as pessoas a ra-
ciocinar como seguir e possi-
velmente como ganhar. “Esse 
processo de estimulação é 
também um exercício men-
tal e segundo os artigos cien-
tíficos, em muitos casos retar-
dam uma possível demência”, 
explicou.

Ele declarou que os jogos 
também têm a capacidade de 
promover interação com o 
outro e em muitos casos a so-
cialização de idosos que vi-
vem sozinhos ou foram aban-
donados por seus familiares 
ocorre através deles. Esses 
momentos de descontração 
provocam nas pessoas da ter-
ceira idade, descontração e 
relaxamento, além do equi-
líbrio da saúde mental. Mui-
tas vezes esses momentos são 
até terapêuticos, uma vez que, 
os participantes começam a 
relatar algo que não tiveram 
oportunidade de falar em ou-
tro momento.

O psicólogo destacou que 
já foi o tempo em que os jogos 
para idosos serviam apenas 
como entretenimento. Ago-
ra, eles têm um papel funda-
mental. Além de melhorar a 
qualidade de vida dos 60+, 
eles reforçam suas memórias 
e ajudam no retardo de doen-
ças degenerativas. São alia-
dos a um bom desempenho, 
trabalham a memória afeti-
va e proporcionam uma lon-
gevidade com qualidade de 
vida. Seja mental, física e so-
cial. Enfim, eles estimulam o 
raciocínio lógico, a tomada de 
decisão, os reflexos e a pró-
pria memória.

Segundo Fabrício, são vá-
rios os jogos que mais bene-
ficiam a memória dos ido-
sos. No jogo da memória, por 
exemplo, a principal ativida-
de é o estímulo da capacida-
de de memorização em cur-
to prazo, e também, outras 
como: atenção visual; ima-
ginação; percepção e asso-
ciação.

Palavras cruzadas, além 
de ser muito divertidas, aju-
dam a exercitar o cérebro, o 
raciocínio lógico e, ao mesmo 
tempo, o vocabulário. Hoje é 
possível jogá-la pelo celular 
ou tablet.

O Jogo dos sete erros é 
uma ótima opção para os 
idosos, além de ser muito di-
vertido. Essa atividade tem a 
função de exercitar a nossa 
concentração, observação e 
percepção, contribuindo para 

Exercício mental estimula o cérebro da pessoa idosa e retarda uma possível demência, explica psicólogo

Jogos de celular ativam a memória
terceira idade

José Alves 

zavieira2@gmail.com

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

o sistema cognitivo.
Nos jogos de cartas, como 

buraco, solitária, truco, pife, 
pôquer, entre outros, eles aju-
dam a estimular o sistema 
cognitivo do cérebro. Pode-
mos encontrar essas opções 
em aplicativos do celular, ou 
em cartas caso tenha com-
panhia.

O Dominó é um dos jogos 
que mais estimula o raciocí-
nio lógico, a tomada de deci-
são e a memória durante as 
partidas. Também é uma ati-
vidade que socializa as pes-
soas entre si.

O jogo Sudoku (já foi mui-
to divulgado pelos jornais im-
pressos e pode ser encontrado 
em bancas de revistas). É para 
aqueles que adoram brincar 
com os números, ele é capaz 
de exercitar o pensamento ló-
gico; aumenta a concentração; 
desenvolve habilidade de re-
solução de problemas; esti-
mula a memória; diminui o 
estresse e exercita a paciên-
cia e a calma.

Quando indagado sobre 
o tempo que um idoso pode 
passar se entretendo e esti-
mulando a memória com os 
jogos disponíveis nos celu-
lares sem que haja sequelas, 
o psicólogo disse que todos 
nós sabemos que vamos en-
velhecendo a cada dia. “Con-
sequentemente o nosso cére-
bro vai perdendo um pouco 
da capacidade funcional. Esse 
é um processo gradual e na-
tural da vida, que não temos 
como fugir”.

“Por esse motivo”, conti-
nuou o psicólogo, “quando 
incluímos a prática de jogos 
em nossos idosos é uma exce-
lente maneira para reduzir os 
sintomas. Isso ocorre porque 
eles estimulam intensamente 
as funções cerebrais. Portan-
to os jogos assumem um pa-
pel importante na vida dos 
idosos. É crucial que os fami-
liares e cuidadores insiram os 
jogos todos os dias, para que 
eles estimulem suas funções, 
promovendo mais qualidade 
de vida. E isso pode ser feito 
intercalando os horários com 
as atividades físicas que tam-
bém são fundamentais”, pon-
tuou Fabrício.

Pesquisas científicas mos-
tram que os jogos para idosos 
também ajudam a combater a 
perda de memória. Isso por-
que eles estimulam o racio-
cínio lógico, a tomada de de-
cisão, os reflexos e, claro, a 
própria memória. Além dis-
so, alguns jogos podem ser 
jogados com dois ou mais jo-
gadores, o que também esti-
mula a socialização.

Ainda de acordo com as 
pesquisas, basicamente jo-
gar qualquer jogo exige mui-
ta concentração, foco, estraté-
gia e outras habilidades.

Jogos têm a capacidade de promover a interação e a socialização de idosos que vivem sozinhos ou foram abandonados

À medida que as pessoas 
envelhecem acontece a per-
da progressiva no sistema 
imunológico, consequente-
mente, aumentando a sus-
cetibilidade de infecções, 
principalmente respirató-
rias e doenças autoimunes. 
Para manter a imunidade 
do idoso controlada, uma 
alimentação balanceada e a 
prática de exercícios físicos  
são essenciais.

O envelhecimento natu-
ral da imunidade é chama-
do de imunossenescência, 
que começa a partir dos 40 
anos, mas se intensifica na 
terceira idade. A geriatra 
Januaria Medeiros explica 
que além da imunossenes-
cência, há outros fatores que 
diminuem a imunidade no 
idoso, entre eles: dificuldade 
na absorção de nutrientes, 
uma produção de hormô-
nios não tão eficiente quanto 
na juventude, a exemplo da 
vitamina D. “Por mais que o 
idoso tome um solzinho, ele 
não consegue absorver a vi-
tamina D na pele com tan-
ta facilidade, pois a respos-
ta imunológica diminuiu”, 
pontuou.

Não é nenhuma novi-
dade que a prática de exer-
cícios físicos, um sono re-
gulado e uma alimentação 
balanceada são hábitos sau-
dáveis que elevam a imuni-
dade, porém, pouco se pra-
tica. “Uma alimentação rica 
em frutas, vegetais e proteí-
nas é importante. É preferí-
vel também produtos inte-
grais e naturais, evitando 
processados”, recomendou.

Existem alguns exames 
de laboratórios para anali-
sar a baixa imunidade, mas 
na prática é possível iden-
tificá-la através dos sinto-
mas, se há perda de peso, 
infecções respiratórias re-
petitivas, sem disposição, 
sedentarismo ou apresen-
ta múltiplas comorbidades.

A idosa Betânia Polari, 
76 anos, possui baixa imuni-
dade pois apresenta múlti-
plas comorbidades e Alzhei-
mer em estado avançado. 
“Ela tem imunidade baixa 
pois tem infecções respira-

Alimentação balanceada é a sugestão
tórias repetitivas, fazendo 
tratamento preventivo com 
seis meses de antibiótico”, 
além da infecção respirató-
ria, a idosa se encontra com 
infecção urinária”, relatou 
Lucilene, sua cuidadora.

A geriatra Januaria Me-
deiros evidencia a impor-
tância de fortalecer o siste-
ma imunológico do idoso, 
principalmente na pande-
mia. “Depois da vacinação, 
os idosos estão tendo sinto-
mas leves de Covid-19, pois 
não estão evoluindo para a 
fase inflamatória. A vaci-
nação não impede a doença 
mas evita a evolução para 
casos graves. Por isso, o re-
forço imunológico é tão im-
portante, já que uma síndro-
me gripal pode evoluir para 
uma pneumonia.

A nutricionista da insti-
tuição de longa permanên-
cia Vila Vicentina, Dacia 
Castro, explica que um fa-
tor que prejudica a imunida-
de é o consumo de medica-
mentos devido às patologias 
adquiridas ao longo da vida. 
“O uso de muitos medica-
mentos acaba atrapalhan-
do a absorção de nutrientes 
fornecida pela alimentação, 
consequentemente diminui 
a imunidade da pessoa ido-
sa”, declarou.

Para amenizar o impacto 
da ação medicamentosa na 
imunidade, uma dica da nu-
tricionista é a alimentação 
em horários regulares, e que 
o horário do medicamento 
não seja próximo ao da ali-
mentação. Outro ponto que 
deve ser levado em consi-
deração é a mastigação dos 
alimentos. “O ideal é ofer-

tar frutas e alimentos mo-
linhos para facilitar a mas-
tigação, não esquecendo de 
lembrar também da hidra-
tação”, orientou. 

A nutricionista do Vila 
Vicentina informa que a die-
ta dos idosos institucionali-
zados vem de uma alimen-
tação bem variada, mas há 
pacientes que a dieta é bem 
específica. Deste modo, uma 
alimentação saudável con-
segue manter a imunidade 
controlada. “A prova disso 
é que esse verão a institui-
ção não teve nenhum caso 
de gripe nem reincidente de 
gripe.

Dona de uma lucidez in-
vejável, a bem-humorada 
Maria Alice, 91 anos, mora 
na Vila Vicentina há 14 anos. 
Apesar de ter problemas car-

diovasculares e pressão alta, 
tem uma boa imunidade. Ela 
deve esse fato a boa alimen-
tação pois gosta de comer de 
tudo um pouco, principal-
mente frutas, verduras, ovo 
cozido, peixe, papa de aveia 
e derivados de leite. Como 
ela está com um problema 
no joelho, a nutricionista ela-
borou uma dieta para per-
der peso. “Eu já perdi 3kg em 
um mês e meio. Como tenho 
91 anos seria arriscado ope-
rar o joelho porque não te-
nho mais cartilagem, então é 
bom evitar exageros”, disse. 

Luiza Cosme, 72 anos, 
também mora na institui-
ção de longa permanência.
Apesar de ter alergia respira-
tória constantemente, a ido-
sa considera sua imunidade 
razoável. 

n 

Eles têm a 
capacidade 
de fazer com 
que jovens,  
e idosos 
coloquem a 
cabeça para 
funcionar e a 
meta principal 
é vencer

“O uso de muitos 
medicamentos 
acaba 
atrapalhando 
a absorção de 
nutrientes

Dacia Castro

O que comer? 
O consumo regular de frutas (laranja, tangerina, kiwi, acerola, se-

riguela, maçã, mamão, abacate), legumes( cenoura, chuchu, berinjela, 
abobrinha, abóbora, beterraba), folhosos verde escuros ( espinafre, 
brócolis e couve) pois são ricos em ácido fólico; e as leguminosas 
(feijão, lentilha e grão de bico). O ovo é rico em vitamina D, de pre-
ferência cozido.

Outra recomendação são as fontes de cálcio (queijo, iogurte e 
leite), desde que observado a questão da intolerância à lactose, além 
de alimentos ricos em antioxidantes como castanha do pará, nozes, 
castanhas e amêndoas. O inhame e o cará são fontes de carboidratos 
que ajudam na imunidade, principalmente no equilíbrio hormonal 
das mulheres idosas. Em relação às proteínas, a carne vermelha é 
rica em vitamina B12.
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57
fotógrafos de 

todo o Nordeste 
participaram 
do concurso 

desde o início da 
competição e o 

melhor deles vai 
trabalhar nos jogos 

finais em abril

Dois fotógrafos parai-
banos têm se desta-
cado pela cobertura 
esportiva na atual edi-

ção da Copa do Nordeste, tanto 
que chegaram à final de um con-
curso promovido pela organiza-
ção do torneio e agora disputam  
uma vaga para participar da co-
bertura como fotógrafo oficial 
na grande decisão, com todas as 
despesas pagas pela competição 
esportiva. As finais estão previs-
tas para os dias 12 e 26 de abril. 

Para chegarem até a final, os 
paraibanos enfrentaram reno-
mados fotógrafos esportivos de 
vários estados do Nordeste. Jef-
ferson Muniz e Estephanes Fran-
celino foram selecionados entre 
os dezesseis melhores, depois da 
participação de  57 fotógrafos na 
primeira etapa do concurso “Len-
tes da Champions”.  Nas fases se-
guintes passaram por confrontos 
eliminatórios de mata-mata, até 
a disputa da final. O critério de 
classificação foi realizado através 
de votação nas redes sociais da or-
ganização do torneio.

Jefferson Muniz é natural de 
Queimadas e vem se destacando 
pelos grandes registros, fotográfi-
cos. Atua na cobertura de eventos 
esportivos do futebol no meio pro-
fissional e amador. De acordo com 
ele, chegar até a final representa o 
conhecimento e uma oportunidade 
de se firmar enquanto profissional. 

“Participar e chegar até a final 
é um momento profissional muito 
importante. Às vezes nem chego a 
acreditar, mas tudo isso é fruto de 
um trabalho com muita dedicação 
e amor ao que faço. Expor o traba-
lho no concurso é uma oportunida-
de das pessoas conhecerem o nosso 

profissionalismo”, comentou. 
O outro finalista,  Estephanes 

Francelino, é natural da cidade 
de Lagoa Seca e assim como o seu 
concorrente, também vem se des-
tacando na fotografia profissional 
esportiva. “Tem tudo acontecido 
muito rápido na minha curta car-
reira de fotógrafo. No início não 
pensava em chegar à final, mas 
tudo foi se construindo de manei-
ra positiva. Tenho grande apreço 
pelo Nordeste, defender meu es-
tado nessa final é um sentimento 
de orgulho”, pontuou. 

Rivais no concurso, amigos 
fora dele. Jefferson e Estephanes 
se conhecem, são amigos pes-
soais, inclusive, já firmaram até 
parcerias profissionais, mas ago-
ra só um deles é quem vai con-
quistar o direito de poder atuar 
na cobertura da grande final da 
Copa do Nordeste. No final do 
concurso, os amigos prometem 
fazer uma grande disputa.

“Jefferson é um dos grandes 
amigos que conheci no mundo 
do futebol e da fotografia, é um 
cara que me ensinou muito sobre 
fotografia. Desde o início do con-
curso sabíamos dessa possibili-
dade de nos enfrentar apenas na 
final. Independentemente do re-
sultado estarei feliz, a nossa rela-
ção de amizade nos permite ficar 
feliz pelo outro, mas lógico que 
vou tentar conquistar o prêmio”, 
disse Estephanes.

Se a amizade é recíproca na 
relação profissional, no futebol a 
rivalidade fala mais alto. A pre-
ferência pela paixão por clubes 
paraibanos, leva até a final das 
“Lentes da Champions” um con-
torno de "Clássico dos Maiorais”.  
Jefferson foi o fotógrafo oficial da 
equipe do Treze, Estephanes é 
torcedor do Campinense. E ago-
ra, quem vence esse duelo? 

“Há poucos meses Estephanes 
me contratava para fazer uma 
cobertura esportiva na cidade 
de Lagoa Seca. Hoje chegamos, 
por méritos, à final do concurso 
onde apenas um é quem vai ser 
o grande campeão. Enfrentamos 
vários profissionais do Nordeste 
e quis o destino que um alvine-
gro e um raposeiro chegassem à 
final. Sou trezeano desde crian-
ça, então sendo assim, espero 
que, na final, o Galo vença mais 
um Clássico dos Maiorais”, brin-
cou Jefferson.

A verdade é que trezeano ou 
rapozeiro, amigos profissionais, 
um deles colocará a Paraíba na fi-
nal da Copa do Nordeste através 
do concurso “Lentes da Cham-
pions”.  Os dois fotógrafos se-
guem nas coberturas esportivas 
da Copa do Nordeste e aguar-
dam a divulgação com a data da 
final, que será informada pela 
coordenação do concurso.

n
Jefferson Muniz 
diz que chegar à 
final representa a 
oportunidade de 
se firmar como 
profissional da 
fotografia e do 
público conhecer o 
seu trabalho. Ele é 
trezeano

n
Estephanes 
Francelino 
assegurou que 
defender o seu 
estado é motivo 
de muito orgulho, 
uma realização 
profissional em 
curto espaço 
de tempo. Ele 
é torcedor do 
Campinense

Jefferson, de Queimadas, e Estephanes, de Lagoa Seca,  são os melhores fotógrafos desta edição da Copa do Nordeste

Concurso coloca paraibanos na final
“Lentes da champions”

O concurso “Lentes da Champions” é a 
grande novidade desta edição da Copa 

do Nordeste e envolveu fotógrafos dos 
nove estados da região

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Fo
to

: D
an

ie
l V

ie
ir

a/
D

iv
ul

ga
çã

o
Fo

to
: D

an
ie

l V
ie

ra
s/

D
iv

ul
ga

çã
o

Foto: Jefferson Cariri



22    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de março de 2022 EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoEsportes

23h
começa a 

programação dos 
brasileiros nas 

disputas dos Jogos 
de Inverno, no esqui 
cross-country, que 
estão acontecendo 

em Pequim

A derrota sofrida para o 
CSP por 4 a 0 na 5a rodada 
do Campeonato Paraibano 
consolidou o Sport Lagoa 
Seca como uma das equi-
pes candidatas ao rebaixa-
mento no torneio estadual 
nesta temporada O resulta-
do fez o Carneiro se distan-
ciar dos clubes que buscam 
o avanço para segunda fase 
e ainda manteve o clube na 
lanterna do grupo B.

Na temporada passada, 
o tricolor garantiu o aces-
so para elite do futebol pa-
raibano ao conquistar o vi-
ce-campeonato da segunda 
divisão, novamente sen-
do derrotado, nos pênaltis,  
para o CSP. Porém, na pri-
meira divisão deste ano, o 
clube tem feito até aqui uma 
campanha catastrófica. Em 
três partidas disputadas, o 
tricolor apresenta números 
que o colocam como a equi-
pe de pior aproveitamento 
no campeonato. Ao todo, fo-
ram três derrotas, nenhum 
gol marcado e quatorze so-
fridos, o que representa in-
críveis 0% de aproveita-
mento. Com a campanha, 
a diretoria do clube admite 
fazer mudanças.

“A nossa campanha é ver-
gonhosa até aqui. Não conse-
guimos vencer, temos os pio-
res números do campeonato. 

Durante a semana vamos to-
mar algumas definições com 
relação a dispensas e contra-
tações. Vamos tentar tirar 
o clube dessa situação”, co-
mentou Júlio Rocha, super-
visor de futebol.

Ao contrário do Sport La-
goa Seca, o CSP enfim con-
seguiu a sua primeira vitó-
ria no torneio. O Tigre vinha 
de derrota para o Nacional 
de Patos antes de enfren-
tar o Carneiro e ainda acu-
mulava mais uma derrota 

para o Campinense e um 
empate com o Treze. O re-
sultado da última rodada 
manteve o clube na penúl-
tima colocação do grupo B, 
com quatro pontos. Embo-
ra com dois jogos a mais que 
os rivais estão à frente da 
tabela, o grupo comanda-
do por Josivaldo Alves quer 
dar sequência a novas vitó-
rias, para continuar vivo na 
competição.

“O campeonato é longo 
e ainda temos muito a fa-

zer. Conquistamos a primei-
ra vitória, vamos continuar 
firmes para brigar pela vaga 
no quadrangular e também 
pela artilharia”, comentou o 
atacante, Júnior Mandacaru, 
autor de três gols na vitória 
por 4 a 0 frente ao Sport La-
goa Seca. 

Na sequência do Esta-
dual, as duas equipes se 
reencontram em duelo pela 
6ª rodada, na próxima quar-
ta-feira (9), em Campina 
Grande.

paraibano 2022

Sport é forte candidato ao rebaixamento

Robelson Lula, Cristian Ribera, Guilherme Rocha e Wesley Santos vão disputar provas classificatórias de 18km

Estreia do paraibano acontece hoje
Jogos paralímpicos de inverno

No dia vinte e sete de fevereiro de 1955, na 
residência de no 1910 da Av. Cruz das Armas, 
bairro homônimo, treze jovens desportistas e 
sonhadores fundaram a Associação Atlética 
Portuguesa, clube que adotou o verde e o 
vermelho em seu uniforme, com uma estrela 
no peito com as iniciais A A P. A Lusa de 
Cruz das Armas, como ficou conhecida 
nos meios desportivos, tratou logo de se 
organizar e manter uma estrutura, filiando-
se à Federação Paraibana de Futebol, sendo 
reconhecida de utilidade pública e obtendo 
uma razoável sede própria.

A primeira partida disputada pela 
Portuguesa com os atletas calçando 
chuteiras, foi em 1956, no então campo da 
Graça, contra o Vasco da Gama do bairro 
da Torre. As chuteiras, usadas e de segunda 
mão, foram conseguidas junto ao Ferroviário 
Esporte Clube, time da Rede Ferroviária 
Federal. Os bons resultados foram logo 
surgindo, quando a equipe rubro verde, 
conquistou o bicampeonato juvenil do estado, 
nos anos de 1957\58 e o tricampeonato 
amador de 1958, 59 e 60. Outros diversos 
títulos e conquistas vieram a somar a galeria 
de troféus da querida e estimada Portuguesa 
de Cruz das Armas. Ao todo são 17 títulos, dos 
quais 15 com a chancela da FPF.

Por trás dessa organização e amor ao 
clube, sempre estiveram os abnegados 
dirigentes da Lusa, como Benedito Honório, 
jogador, autor do hino e primeiro presidente, 
Waldemar Dornelas, Severino Deodato, 
Mário Correa, Antônio Luis, Antônio Carlos A. 
Medeiros (Basa da FPF), José Lima de Sousa, 
João Gonçalves, Walter Gomes do Amaral, 
Ivaldo Fidelis de Meireles, Ednaldo Alves de 
Oliveira e tantos outros desportistas.

A seriedade plantada naquela agremiação 
colheu excelentes frutos, pois a Lusa passou 
a formar uma garotada que iria despontar 
no futebol paraibano, como o artilheiro 
Chico Matemático, os meio campistas China 
e Leonecy, o ponta esquerda Serginho 
e o clássico zagueiro Telino, todos com 
passagem em equipes profissionais. Porém, 
a sua estrela maior foi o atacante José 
Morais, o popular “Chicletes”, que saiu do 
juvenil da Lusa para o Auto Esporte, depois 
para o Campinense. Deixou a Paraíba e 
foi defender o Sport Clube do Recife. Saiu 
do Nordeste e foi defender a Portuguesa de 
Desportos de São Paulo e o Fluminense do 
Rio de Janeiro. Quando o Brasil ficou pequeno 
para o seu futebol, Chicletes foi jogar em 
Portugal, depois na França, no Canadá e 
na Turquia. Em 1966, a Associação Atlética 
Portuguesa participou da divisão de elite 
do futebol paraibano, quando disputou o 
denominado campeonato misto da primeira 
divisão.  Para nós torcedores, cronistas e 
desportistas paraibanos ficou a certeza de 
que a Associação Atlética Portuguesa, a 
popular Lusa de Cruz das Armas, escreveu o 
seu nome com tintas douradas e perpétuas na 
brilhante história do futebol paraibano.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

A Lusa de Cruz 
das Armas: 67 
anos de história

Im
ag

em
: D

iv
ul

ga
çã

o/
A

A
P

As competições dos Jo-
gos Paralímpicos de Inver-
no Pequim 2022 começam 
neste sábado, às 23h, horá-
rio de Brasília) com quatro 
dos seis atletas brasileiros 
que participarão de suas pri-
meiras competições, entre 
eles, o paraibano Robelson 
Lula, além de Cristian Ribe-
ra, Guilherme Rocha e Wes-
ley Santos vão disputar as 
classificatórias da prova lon-
ga (18km) de esqui cross-
country masculino. As pro-
vas serão transmitidas ao 
vivo pelo SporTv 2.

Já no domingo, 6, a partir 
da 0h50, Aline Rocha, a úni-
ca atleta mulher da delega-
ção brasileira, irá participar 
da prova longa feminina 
(15km). No mesmo dia, ha-
verá disputas por medalhas 
nesta competição. Ainda na 

madrugada de domingo, 
a partir da 0h, André Bar-
bieri, único snowboarder 
brasileiro na China, estará 
nas classificatórias do sno-

wboard cross masculino. As 
finais serão realizadas nes-
ta segunda-feira, 7, a partir 
da 0h30. 

Os brasileiros voltam às 
competições na terça-feira, 
8, a partir das 23h, com os 
cinco atletas do esqui cross-
country em ação nas classi-
ficatórias das provas rápidas 
(sprint) masculina e femi-
nina. As disputas por me-
dalhas ocorrerão já na ma-
drugada de quarta-feira, 9, 
a partir da 1h. 

No sábado, 12, a partir da 
1h, André Barbieri retorna 
à pista de snowboard, mas 
para disputar as finais da 
categoria banked slalom, na 
qual os atletas precisam con-
tornar obstáculos pela parte 
interna do trajeto.

Ainda no sábado, a partir 
da 1h30, os cinco brasileiros 

do esqui cross-country dis-
putarão as provas de média 
distância: masculino (10km) 
e feminino (7,5km). Por fim, 
na noite do mesmo sábado, a 
partir das 23h, o Brasil tam-
bém será representado no re-
vezamento misto 4 x 2,5km 
do esqui cross-country. 

Pequim 2022 será a tercei-
ra vez que o Brasil participa-
rá dos Jogos Paralímpicos de 
Inverno e o país levou à capi-
tal chinesa a sua maior dele-
gação da história: seis atletas 
- cinco do esqui cross-coun-
try e um do snowboard. A 
primeira participação acon-
teceu em 2014, em Sochi, na 
Rússia, quando dois atletas 
do Brasil estiveram no even-
to. Em PyeongChang, na 
Coreia do Sul, quatro anos 
depois, foram três represen-
tantes brasileiros.
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CSP e Sport 
Lagoa Seca se 
enfrentaram na 
última quinta-feira, 
no Almeidão, 
com vitória fácil 
do Tigre por 4 
a 0, deixando 
o adversário 
em situação 
complicada

Os atletas brasileiros estão prontos e vão competir 
a partir deste sábado, até o próximo dia 12, em 

Pequim, nos Jogos Paralímpicos de Inverno
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Botafogo e Campinen-
se farão amanhã, no Almei-
dão, em João Pessoa, o jogo 
mais importante para as duas 
equipes na Copa do Nordes-
te. Os dois clubes precisam 
da vitória para continuar 
com chances de classifica-
ção. O Belo está atravessando 
um momento melhor, com 11 
pontos e na terceira posição 
no grupo B. O clube vem de 
três vitórias seguidas na com-
petição e o clima na Maravi-
lha do Contorno é de muito 
otimismo, mas todos no clu-
be sabem que o clássico emo-
ção deverá fazer jus ao nome 
e será um jogo muito difícil e 
cheio de detalhes, que podem 
fazer uma diferença.

“Este é um jogo bom de jo-
gar, um clássico de muita ri-
validade e sabemos que nos-
sa torcida vai comparecer em 
massa para nos apoiar. Sa-
bemos que vamos enfrentar 
muitas dificuldades, porque 
o Campinense é uma equi-

pe de muita competência e 
qualidade e vem também em 
busca de uma vitória. Nós 
estamos atravessando um 
bom momento, mas ainda 
com muita coisa para melho-
rar. Temos que ter o domí-
nio da partida, porque será 
um jogo decidido nos deta-
lhes e nós temos que entrar 
em campo sabendo o que fa-
zer para anular as principais 
investidas do adversário e, ao 
mesmo tempo, criar oportu-
nidades explorando bem os 
espaços”, disse o técnico do 
Belo, Gerson Gusmão.

A grande notícia para a 
torcida do Belo é o retorno do 
artilheiro Gustavo Coutinho. 
Por outro lado, o lateral direi-
to Sávio continua fora. Ele de-
verá inclusive se submeter a 
uma cirurgia que pode tirá
-lo dos gramados por alguns 
meses. O clube já contratou 
um substituto para a posição, 
Elias, de 22 anos, que veio do 
Sport. O jogador já teve uma 
passagem pelo Botafogo em 
2020. Nadson, Lucas Gabriel 
e Rafael Barros continuam 

em fase de transição e só de-
vem jogar em abril.

Campinense
Pelo lado do Campinen-

se, a vitória contra o Sousa e 
o empate contra o São Pau-
lo, pela Copa do Brasil, trou-
xe de volta a confiança ao 
elenco e à comissão técni-
ca, de que o time voltou a 
ser muito competitivo, mas 
os desfalques do momento 
preocupam para enfrentar o 
Botafogo.

“Nós temos hoje o Iago e o 
Juninho fora e uma pequena 
possibilidade de contar com 
o atacante Olávio e o golei-
ro Mauro Iguatu. Cabe a nós 
montarmos uma equipe for-
te com o que temos. O Botafo-
go vive um grande momento 
e é claro que sem esses joga-
dores, a nossa tarefa em João 
Pessoa será muito mais difí-
cil. Nós já estamos estudando 
o Belo há muito tempo e fui 
pessoalmente a João Pessoa 
assistir o jogo contra o Sergi-
pe”, disse o técnico da Rapo-
sa, Ranielle Ribeiro.

Apesar da necessidade de 
vencer para seguir na briga 
pela classificação, o treina-
dor disse que não há motivos 
para desespero, é um jogo de 
paciência.

“Nosso elenco está cons-
ciente que o único resultado 
que nos interessa é a vitória, 
mas isso não quer dizer que 
vamos para cima do excelente 
time do Botafogo de qualquer 
jeito. Eles têm a volta do arti-
lheiro Gustavo Coutinho, um 
grande camisa nove, mas te-
mos que nos preocupar tam-
bém com Anderson Paraíba 
e outros atletas, que são res-
ponsáveis pela chegada da 
bola ao atacante. Quando che-
gar, temos também que estar 
preparados para neutralizar 
o artilheiro. Será um jogo de-
cidido nos detalhes, como to-
dos os clássicos. Ainda bem 
que aqui na Paraíba os está-
dios são iguais e isso facilita 
um pouco para o time de fora, 
porque é praticamente o mes-
mo ambiente, apesar da torci-
da maior do mandante”, con-
cluiu Ranielle Ribeiro.

Jogos de hoje
n Brasileiro Feminino
14h
Corinthians x Red Bull
15h
São José x Avaí
16h
Internacional x Cresspom

n Copa do nordeste
16h
CRB x Sampaio Corrêa
17h45
Altos x Fortaleza
Bahia x Sport
19h45
Ceará x CSA

n alagoano
17h
CSE x ASA

n Baiano
16h
Barcelona x Jacuipense

n CarioCa
11h
Nova Iguaçu x Portuguesa-RJ
16h
Resende x Fluminense

n paulista
16h
São Paulo x Corinthians
18h30
Ferroviária x Santos
20h30
Santo André x Ituano
Ponte Preta x Água Santa

n mineiro
15h
Athletic Club x URT
16h
Tombense x Uberlândia
16h30
América-MG x Villa Nova-MG

n gaúCho
16h30
Novo Hamburgo x Grêmio
19h
Ypiranga x Caxias

n potiguar
16h
Potyguar CN x Assu

n sergipano
15h15
Freipaulistano x Lagarto

n Brasiliense
15h30
Gama x Capital
16h
Brasiliense x Ceilândia

Gerson Gusmão e Ranielle Ribeiro traçam estratégias para mais uma decisão

Jogo de xadrez para os 
dois técnicos, amanhã

ClássiCo Emoção

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

CampEõEs do amanhã

Escolinha de basquete
será a 12a modalidade

A Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Recreação 
de João Pessoa vai chegar à 
12a modalidade em funcio-
namento no projeto ‘Cam-
peões do Amanhã’ a partir 
da próxima segunda-feira. 
Agora chegou a vez da es-
colinha de basquete para 
crianças e adolescentes, en-
tre 8 e 16 anos, no ginásio 
Neuza Gonçalves Brandão, 
na Praça da Paz, nos Bancá-
rios. As aulas vão acontecer 
na segunda e quarta-feira, 
entre 13h e 15h, sendo ofer-
tadas 40 vagas.

“Ficamos muito feli-
zes em ter mais um proje-
to lançado pelo ‘Campeões 
do Amanhã’. Com certe-
za vamos conseguir mais 
uma fatia de crianças que 
têm interesse em especial 
no basquete. Este é o nos-
so maior desafio e a maior 
meta conseguir absorver o 

maior número de partici-
pantes possível nas moda-
lidades. Mais uma moda-
lidade, que é olímpica, que 
vai acrescentar muito para o 
esporte da cidade”, comen-
tou o secretário, Kaio Már-
cio, da Sejer.

Atualmente, o projeto 
‘Campeões do Amanhã’ já 
conta com vôlei, natação, 
handebol, ginástica rítmi-
ca e artística, futebol, vôlei 
de praia, futebol, jiu-jitsu, 
canoagem olímpica e tria-
thlon. Neste mês também 
deve ser lançado o remo 
oceânico. A criança ou ado-
lescente que se interessar 
em participar da escolinha 
de basquete deve apresen-
tar documento oficial com 
foto e do responsável, além 
do comprovante de residên-
cia. As inscrições podem ser 
feitas partir de segunda-fei-
ra, início das atividades.

Clássico São Paulo x Corinthians é a atração do Paulista

Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Copa do Brasil

CBF define os confrontos da 2a fase
Com o final dos jogos de 

ida da primeira fase da Copa 
do Brasil, 20 confrontos fo-
ram definidos para a segunda 
fase, cujas datas reservadas 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol são os dias  9, 10, 16 
e 17 deste mês. O regulamen-
to nesta etapa muda, já que os 
visitantes não têm mais van-
tagem, e em caso de empate a 
decisão é nos pênaltis.

Os mandos de campo já 
foram definidos previamente 
na primeira fase. Portanto, a 
partir da próxima quarta-fei-
ra já recomeçam os jogos. Na 
primeira as quedas de Grê-
mio e Internacional foram as 
mais comentadas. O Grêmio 
foi eliminado pelo Mirassol e 
o Inter pelo Globo-RN

Confira os confrontos 
da segunda fase:
Moto Club-MA x Tombense-MG
Pouso Alegre-MG x Coritiba
Azuriz-PR x Mirassol-SP
Avaí x Ceilândia-DF
Atlético-GO x Nova Venécia-ES
Real Noroeste-ES x Juventude
Juazeirense-BA x Vasco
CSA x Paysandu
Ceará x Tuna Luso-PA
Figueirense x Cuiabá
ABC x Altos-PI
Goiás x Criciúma
Globo-RN x Brasiliense
Guarani x Vila Nova
Tuntum-MA x Cruzeiro
Portuguesa-RJ x Sampaio Corrêa
São Paulo x Manaus
Tocantinópolis x Cascavel-PR
Fluminense-PI x Santos
Vitória x Glória-RSO Grêmio foi eliminado na primeira fase pelo Mirassol

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Foto: Samy Oliveira/CampinenseFoto: Guilherme Drovas/Botafogo

Gerson Gusmão vê o Botafogo num grande momento, mas diz que não se pode menosprezar a força do Campinense de Ranielle Ribeiro
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254 — Papa Lúcio I
1605 — Papa Clemente VIII
1953 — Josef Stalin, presidente soviético e 
político de ascendência georgiana
1974 — Cândido Fontoura, 
farmacêutico e empresário brasileiro
2004 — Jorge Guinle, socialite brasileiro
2007 — Ivo Lorscheiter, religioso brasileiro
2013 — Hugo Chávez, coronel e político 
venezuelano, presidente da Venezuela
2021 — José Carlos da Silva Júnior, 
empresário e político (PB)
2021 — Elias Cândido, 
militante político e gráfico (PB)
2021 — Floriano Miranda, músico (PB)

Mortes na História

Saulo Alves de Lucena
4/3/2022 – Aos 26 anos, em Patos 
(PB), assassinado. Funcionário 
de uma empresa de energia solar 
foi morto a tiros quando estava 
no telhado de uma residência 
realizando um serviço.

Foto: Notícia Paraíba

Obituário

Aforismo
“Os sábios não 

choram nem os vivos 
nem os mortos.”

(Bhagavad-Gita)
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Manhã aborrecida. Olhei para a janela por 
cima do monitor e vi que o dia estava bonito. 
O céu azul, com poucas nuvens, e resolvi 

convidar a velha motocicleta de guerra para um 
passeio incerto. É revigorante sentir na pele o calor do 
sol e o frescor do vento.

Saímos então, eu e a moto, e, vencido o fóbico 
labirinto urbano de Campina Grande, tomamos a 
estrada livre dos sertões do Cariri. Em meia hora de 
paisagens passantes e áridas, trinta quilômetros 
de asfalto ficaram para trás e um vento ribeiro já 
anunciava a ponte do Riacho Bodocongó pouco 
adiante, ali é a demarca que separa o resto do mundo 
da terra de meus ancestrais. Sou descendente de 
antigos cristãos-novos, gente marrana de Portugal 
que veio se esconder nesses ermos, longe dos terrores 
antissemitas. Além de outros indícios documentais 
que apurei, o próprio sobrenome Brito denuncia 
minha linhagem judaica, pois vem do termo hebraico 
“briyth”, que quer dizer “aliança”, e deriva do antigo 
clã dos briythiysh, o chamado povo da aliança do 
velho Abraão, mas isso é uma conversa longa...

Gosto do sabor incerto dessas plagas de antigos 
judeus desterrados, de inalar o cheiro de curral, 
da terra ferruginosa, sua flora odorante e de me 
aprofundar no silêncio desse pedaço de mundo 
proscrito. Parei num lugar insólito, num meio do 
nada, encostei a moto à sombra de uma grande 
algarobeira, minha parada regular para alívio do 
calor, e fiquei a pensar no projeto genealógico que 
me impus realizar: inventariar sete gerações dos Brito 
desses horizontes caririzeiros, partindo de meu trisavô.

Além dos apanhados de gabinete, às vezes vou a 
campo visitar velhos papéis cartoriais e eclesiásticos 
ou entrevistar pessoas idosas, onde recolho mentiras 
perfeitas e verdades imperfeitas. Sou de raiz familiar 
simples, descendo de velhos agricultores, almocreves 
e tecelões de redes, uma genealogia plebeia, eu diria, 
que devido à escassez documental e a frugalidade do 
clã, a temporalidade acessível de documentos escritos 
é também minguada, recua duzentos anos. Mas a 
descendência é extensa, pois só o patriarca piloto de 
meu estudo gerou vinte filhos, e há mais de dez anos 
minhas viagens de pesquisa genealógica ao Cariri 
são constantes, mas às vezes eu vou pra nada, não 
visito arquivos nem pessoas, vou apenas me revigorar 
nos ares caririzeiros, escapar das inquisições e autos 
de fé da vida urbana atribulada.

Na sombra, ao acaso, tremeluziam insinuações no 
chão, códigos cósmicos. Franzi o cenho resguardando 
os olhos com a mão em pala para admirar o horizonte 
e comecei a enumerar em pensamento as serras 
circunjacentes por seus antiquíssimos topônimos, não 
sei porque, sempre faço isso: Carnoió, Serra de Inácio 
Pereira, Morro de Bodocongó, Bodopitá, Caturité e, 
bem longe, quase sumindo, a Serra de Pirauá. Gosto 
de saber as derivações toponímicas. Fixei o olhar na 
poderosa e admirável Serra de Caturité, que se elevava 
como quadris da terra nesse dia ensolarado. Com seu 
modo calmo de gigante manso e dorso acamurçado, 
de longe parece não impor desafios, mas subi-la é 
progressão lenta, hercúlea e embaraçosa, tanto quanto 
o rastreio genealógico que me impus fazer.

Desci a pé a encosta da pista, atravessei uma 
cerca de arame farpado, como um fugitivo de 
Auschwitz, e segui andando a esmo pelo prado, a 
deriva, como um judeu errante. Adiante, parei para 
apreciar um facheiro que, com mãos erguidas para o 
céu, me lembrou um menorá, o chamado candelabro 
de sete braços, símbolo exclusivo do povo judeu.

Sob o céu azul-claro, com os olhos cheios de 
azul, como uma Modigliani, observo o alicerce de 
uma antiga casa se erodindo às intempéries, como 
uma lápide da ancestralidade que busco. Tudo ali 
tem um toque de arcaico e de familiar. O vento traz 
murmúrios, uma espécie de orquestração iídiche de 
memórias antigas, e, por vezes, ouço fragmentos 
de conversas de velhas almas, vozes descoloradas 
do passado sussurrando deixas à minha pesquisa. 
Afinal, há longínquos que só o sensorial alcança. Fico 
ali ouvindo vozes, quieto, como se tivesse em oração 
comigo mesmo. Pois, um velho texto talmúdico já dizia 
que cada homem é a sua própria sinagoga.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Murmúrios de velhas 
almas marranas

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande – IHCG

‘A Última Sessão de Freud’ promove reflexão sobre a aceitação de ideias divergentes e realiza um encontro fictício

Guerras e o medo da morte no teatro
FALTA DE DIÁLOGO

Dirceu Alves Jr. 
Agência Estado

No último dia 24, uma semana antes 
de ‘A Última Sessão de Freud’ entrar em 
cartaz, o ator Odilon Wagner dirigia seu 
carro até o ensaio e, pelo rádio, ouviu as 
primeiras notícias sobre a invasão russa 
à Ucrânia. “Impressionante, mais de 80 
anos depois, o mundo não mudou nada, 
são sirenes, bombardeios e líderes vaido-
sos disputando poder, incapazes de dia-
logar”, pensou ele.

É no mesmo clima de tensão, no dia 
em que a Inglaterra declarou guerra à 
Alemanha de Hitler, em 1939, que se am-
bienta a ação da peça escrita pelo ame-
ricano Mark St. Germain, com base no 
livro Deus em Questão, do psiquiatra 
Armand M. Nicholi Jr.

‘A Última Sessão de Freud’, monta-
gem dirigida por Elias Andreato, estreou 
na quinta-feira (3), na Sala Itaú Cultu-
ral, em São Paulo (SP), uma temporada 
gratuita, com uma proposta desafiado-
ra para os tempos atuais: promover uma 
reflexão em torno da importância do de-
bate e da aceitação de ideias divergentes.

O espetáculo realiza um encontro fic-
tício entre o psicanalista austríaco Sig-
mund Freud (1856-1939), interpretado 
por Wagner, e o escritor, professor e teó-
logo irlandês C. S. Lewis (1898-1963), re-
presentado pelo ator Cláudio Fontana. 
O primeiro, ateu convicto, não se con-
forma com a recente conversão de seu 
interlocutor. O segundo, intelectual res-
peitado, abraçou a crença em Deus e se 
declarou um cristão. “São duas pessoas 
dividindo ideias sem o objetivo de che-
gar a uma conclusão, porque cada um 
manterá a sua fé e o público jamais se 
sentirá pressionado a tomar partido”, 
define Fontana.

Odilon Wagner salienta que a peça 
sai do caráter cerebral e encanta as pes-
soas por uma identificação imediata, 

Margarida Maria 
Silveira Barreto
3/3/2022 –De câncer no estômago, 
com quadro agravado pelo 
contágio da Covid-19. Pesquisadora 
apontada como pioneira nos 
estudos e denúncias acerca do 
impacto das diversas formas de assédio na vida 
dos trabalhadores no Rio Grande do Sul.

Foto: Divulgação

Luiz Pinguelli Rosa
3/2/2022 – Aos 80 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ). Graduado em Física 
pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), era mestre em 
Engenharia Nuclear pelo Instituto 
Alberto Luiz Coimbra de Pós-
Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) e 
doutor em Física pela PUC-Rio. Foi presidente da 
Eletrobras entre 2003 e 2004. Também era membro 
titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebon

Lucas Valença
(Hipster da Federal)
3/3/2022 – Aos 36 anos, na zona 
rural de Buritinópolis (GO), morto 
a tiros. Policial federal teve um 
surto psicótico e tentou invadir 
uma fazenda. Ele foi baleado por 
um morador que afirmou ter agido em legítima 
defesa. O agente teria invadido a fazenda após 
gritar que “havia um demônio” dentro da casa e 
ter cortado a luz da residência.

Foto: Instagram

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.

principalmente ao abordar temas como 
a violência das guerras e o medo da mor-
te, algo que todos sentiram na pele du-
rante a pandemia do novo coronavírus. 
Essa receptividade foi testada em en-
saios abertos. “Fizemos questão de ouvir 
diferentes perfis de público até por uma 
coerência em relação ao trabalho que es-
tamos desenvolvendo”, justifica.

Colegas da classe artística, psicólo-
gos, médicos, religiosos, professores e 
pessoas que nem sequer carregavam 
referências sobre Freud e Lewis assisti-
ram às apresentações-teste, nas últimas 
semanas, seguidas de bate-papo. “Todo 
mundo comenta o prejuízo da polari-
zação vivida hoje em dia e sai estimu-
lado para continuar as discussões gera-
das pelo espetáculo”, comenta Wagner.

Elias Andreato respirou aliviado de-
pois de ter acesso aos primeiros retor-
nos. O diretor confessa que sua maior 
preocupação era tornar o texto de St. 
Germain palatável, ainda mais dian-
te de uma plateia heterogênea – afinal, 

não pode ser esquecido que a primeira 
temporada terá entrada franca. “É sem-
pre necessário falar de religião e ciên-
cia, mas neste momento ninguém tem 
paciência para nada, nem para respei-
tar a opinião alheia ou mesmo para en-
carar uma peça que exija uma reflexão 
profunda”, lamenta.

Diante da proposta de ampliar o alcan-
ce, o diretor dispensou simbologias e de-
senvolveu uma encenação realista, como 
as chamadas “peças de gabinete”, que re-
produzem com o máximo de fidelidade o 
ambiente das ações. Quando a cortina do 
teatro for aberta, por exemplo, o público 
verá uma reconstituição do consultório 
londrino de Freud, graças ao cenário assi-
nado por Fábio Namatame. “Deixei o coti-
diano fluir diante do espectador como um 
dinâmico jogo de pingue-pongue para que 
ninguém se sinta diminuído ou entediado 
com a história”, conta Andreato.

Se para Freud e Lewis a questão re-
ligiosa vira polêmica, o mesmo embate 
não existe entre os intérpretes dos perso-
nagens. Filho de judeus, Odilon Wagner, 
de 68 anos, cresceu em meio às tradições 
familiares, mas confessa que, apesar do 
respeito, não se conectou ao Judaísmo. A 
identificação veio através do Espiritismo, 
que segue há quatro décadas, e, segun-
do ele, transformou seu mundo. “O Es-
piritismo me trouxe uma sedimentação 
e me ensinou coisas que, mesmo adulto, 
não conseguia entender”, diz.

Também espírita, Cláudio Fontana, 
de 59 anos, foi criado entre católicos e, na 
adolescência, se declarou ateu por discor-
dar de tantos dogmas. Descobriu a pró-
pria religião depois dos 30 e garante que 
mudou muito o seu jeito de encarar a vida. 
“Não há uma receita para a religiosidade, 
cada um em algum momento pode en-
contrar a sua, mas o que me cativou são 
os valores do Espiritismo e o fato de não 
se apoiar em uma estrutura hierárquica, 
como outras religiões”, completa.

Ciência e fé
Sigmund Freud e o teólogo 

C. S. Lewis, no encontro 
ficcional da peça teatral, 

divergem e debatem 
posicionamentos. O 

primeiro, ateu convicto, não 
se conforma com a recente 

conversão do outro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00026/2022
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 DV00026/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PARAÍBA; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MERCANTIL DE CALCADOS, VES-
TUARIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA - R$ 11.760,00.

Alcantil - PB, 04 de Março de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PARAÍBA. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00026/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
04004.27.812.1006.2016 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE 
ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
00055/2022 - 04.03.22 - MERCANTIL DE CALCADOS, VESTUARIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 
E DE VIAGENS LTDA - R$ 11.760,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Material 
Médico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal e aos ESF’s deste Município. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 17 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) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 04 de Março de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
Torna público que dará continuidade aos trabalhos da Tomada de Preços 001/2022, às 08:30 

horas do dia 08 de março de 2022, no mesmo endereço da reunião anterior.
Aroeiras - PB, 03 de março de 2022.

DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: LIANE DE LIMA SOUZA 08829754471 - R$ 1.259.847,00.

Aroeiras - PB, 18 de Fevereiro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para o serviço de confecção e instalação de divisórias, portas completas 
e vidros, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Aroeiras–PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 145.000,00.

Aroeiras - PB, 18 de Fevereiro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO 
ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos previstos no orçamento vigente:ATIVIDADES 
OPERACIONAIS DA SEAGRI ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO/3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00041/2022 
- 18.02.22 - LIANE DE LIMA SOUZA 08829754471 - R$ 1.259.847,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o serviço de confecção e instalação de 
divisórias, portas completas e vidros, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Aroei-
ras–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos previstos 
no orçamento vigente:ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI ELEMENTOS DE DESPESA: 
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 18/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00042/2022 - 18.02.22 - MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 145.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 16 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de matérias de 
expediente e didáticos diversos, destinado a esta prefeitura. 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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 04 de Março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UMA 
PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM–PB (Convênio n° 911185/2021); HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MOR COMERCIO DE MAQUINAS 
E VEICULOS EIRELI - R$ 201.000,00.

Belém - PB, 04 de março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
LEILÃO PÚBLICO – EDITAL 001/2022

A Prefeitura Municipal de Belém - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 08.928.517/0001-57, com sede na Rua Flavio Ribeiro, 74, Centro, Belém - PB. Represen-
tada pela sua prefeita, a Senhora ALINE BARBOSA DE LIMA, faz saber a quem possa interessar 
que no dia 23 de março de 2022, às 10h00min, alienará bens inservíveis do município, pela melhor 
oferta, igual ou superior ao valor de avaliação, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93 e 
as cláusulas e condições do edital, através do Sr. RENNAN NAPY NEVES, Leiloeiro Público Oficial 
matriculado na JUCEP com o n° 008 e com agência de leilões situada a Av. Litorânea, 724, Ponta 
de Campina, na cidade de Cabedelo/PB. Fone: 83 9-9391-8628. Site: www.arremateleiloes.com.br, 
E-mail: rennan@arremateleiloes.com.br. Os interessados deverão se apresentar até às 10h00min, 
do dia 23 de março de 2022, na GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BELEM. Editais 
disponíveis na Prefeitura Municipal de Belém – PB e com o Leiloeiro Oficial.

Belém, 04 de março de 2022.
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Belém, através do Senhor Luís Sebastião Alves, Pregoeiro deste Municí-
pio, torna público aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão Presencial 0002/2022 
que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, tendo em vista que 
algumas Empresas convocadas não manifestaram interesse em assumir o itens remanescentes, 
assim sendo CONVOCO as empresas na ordem de classificação JOELISSON CAVALCANTE DO 
NASCIMENTO (Itens 48-54); ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME (Itens 1,10,14,16,18,37,39
,55,57,64,69,75), para manifestar seu interesse de contratar com os itens remanescentes no prazo 
de 3 (três) dias a contar da data dessa publicação. A contratação se dará nas mesmas condições 
propostas nos lances registrados em Ata.

Belém, 04 demarço  de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 009/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP-13kg) . Data de abertura: 
17/03/2022 às 11h00min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.
boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 04 de março de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
comprasbr.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de peixes para 
serem distribuídos aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, para o exercício 
de 2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 horas do dia 17 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; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.comprasbr.com.br. 

Cabedelo - PB, 04 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.comprasbr.
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: Contratação de empresa para aquisição de 
Fardamentos para as Merendeiras, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 17 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: 11:15 horas do dia 17 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; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.comprasbr.com.br. 

Cabedelo - PB, 04 de Março de 2022
BARBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.comprasbr.
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 de fardamento para o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculo – CFV ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SEMAS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Março de 2022. Início da fase 
de lances: 09:15 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 Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.comprasbr.com.br. 

Cabedelo - PB, 04 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2021
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00080/2021, 

cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, COM INSTALAÇÃO E 
TREINAMENTO QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE 
DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA-HMMPAB, NO ÂMBITO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CABEDELO - SESCAB, que seria realizado no dia 07 de Março 
de 2022 às 09:00 horasfica adiado para o dia 17 de Março de 2022 às 09:00 horas.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 04 de Marçode2022.

GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES
PregoeiraSubstituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 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 DE REAGENTES E 
INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOS-
PITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA, LACEN E VIEP, NO ÂMBITO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DE CABEDELO – SESCAB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 04 de Março de 2022
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.comprasbr.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de urnas funerárias e serviço de tanatopraxia para atendimento de indivíduos e 
famílias em situação de vulnerabilidade social, por ocasião de óbito, ofertado pela Secretaria de 
Assistência Social para o exercício de 2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 21 
de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.comprasbr.com.br. 

Cabedelo - PB, 04 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00008/2021 cujo 

objeto é, Aquisição de extintores de incêndio e placas de sinalização para atender as necessidades 
das diversas secretarias do Município, marcado para o dia 07 de Março de 2022 às 09:00 horas fica 
adiado para o dia 21 de Março de 2022 às 11:00 horas . Motivo: Alteração no Termo de Referencia. 

Telefone: (083) 3250-3222 / E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 04 de Março de 2022

Bárbara Rodrigues Soares
Pregoeira Substituta

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022

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 IN00007/2022, 
que objetiva: Contratação de assessoria jurídica para atuação exclusivamente na área de Direito 
Administrativo e de Direito de Trânsito, no âmbito administrativo e judicial, emissão de pareceres 
técnicos administrativos, assessoramento de pareceres técnicos do CETRAN ( Conselho Estadual de 
Trânsito), acompanhamento de processos judiciais nas varas da Fazenda Pública, acompanhamento 
de processos judiciais de 1ª e 2º instância em face da STTP nas demais Varas e competências, 
acompanhamento e análise dos proces; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: Italo Cesar Mariz Galvão - R$ 57.600,00.

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

Diretor Superintendente

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de material de limpeza, para atender as necessidades da STTP; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AIANNA RUBIA DE LIMA MEDEIROS DANTAS 
05972162407 - R$ 240,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 
7.735,00; FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E - R$ 
4.075,50; IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - R$ 950,00; INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 3.882,00; J.T.A. COMER-
CIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 11.031,00; KANIA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 312,50; LPK LTDA - R$ 1.182,00; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA 
- R$ 22.321,40; NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 15.740,50; OLI-
VEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 5.058,60; QG COMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN - R$ 19.926,50; R T 
COSTA FELICIANO - R$ 635,80; Suprimais Comercio e Serviços de Informatica - R$ 10.152,15; 
VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - R$ 1.824,00.

Campina Grande - PB, 03 de Março de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para aquisição de cadeiras para atender as necessidades da STTP; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: GRIEBLER E GRIEBLER LTDA - R$ 11.200,00; WM COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI - R$ 24.076,00.

Campina Grande - PB, 03 de Março de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de aquisição de metais para suprir as necessidades da STTP; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALL INOX INDUSTRIA DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 107.898,00; EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRA-
GENS E FERRAMENTAS LTDA - R$ 3.153,00; FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479 
- R$ 164.699,60; L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - R$ 24.707,50; Madereira Alves e 
Cia Ltda - R$ 55.240,00; NUCLEO ESTRUTURAS E CONSTRUCOES – EIRELI - R$ 37.810,00.

Campina Grande - PB, 03 de Março de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.
comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Con-
tratação 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. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.
br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 22 de Fevereiro de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022

AVISO DE ADIAMENTO
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, através 

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público, que aTOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO,Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE PONTOS DE GASESMEDICINAIS 
(OXIGÊNIO, AR-COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUOCLÍNICO), INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E 
MATERIAL, NO ISEA -INSTITUTO DE SAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA,fica ADIADO para às 09:00 
horas do dia 22 de março de 2022. O novo Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), 
ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 04 de março de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:30 horas 
do dia 22 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Em-
preitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA 
NEPOMUCENO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. O Edital está à disposição na Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://
campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.
br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e 
pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 04 de março de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Li5citação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022

AVISO DE ADIAMENTO
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, através 

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público, que aTOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO,Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE PONTOS DE GASES MEDI-
CINAIS (OXIGÊNIO, AR-COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO), INCLUINDO MÃO DE 
OBRA E MATERIAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I,fica ADIADO para às 09:00 horas do 
dia 23 de março de 2022. O novo Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro 
São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-
-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou 
por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 04 de março de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:30 horas 
do dia 23 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Em-
preitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ ADALGISA, 
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.
br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.
jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 04 de março de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Li5citação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022

AVISO DE ADIAMENTO
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, através 

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público, que aTOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO,Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE PONTOS DE GASES MEDICINAIS 
(OXIGÊNIO, AR-COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO), INCLUINDO MÃO DE-OBRA E 
MATERIAL, NA UPA DR. ADHEMAR DANTAS (DINAMÉRICA),fica ADIADO para às 09:00 horas 
do dia 24 de março de 2022. O novo Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), 
ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 04 de março de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de assessoria jurídica para atuação exclusivamente na área de Direito 

Administrativo e de Direito de Trânsito, no âmbito administrativo e judicial, emissão de pareceres 
técnicos administrativos, assessoramento de pareceres técnicos do CETRAN ( Conselho Estadual de 
Trânsito), acompanhamento de processos judiciais nas varas da Fazenda Pública, acompanhamento 
de processos judiciais de 1ª e 2º instância em face da STTP nas demais Varas e competências, 
acompanhamento e análise dos proces. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Su-
perintendencia de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1024.2111 – Ações de mobilidade para 
melhoramento sistema viário urbano e rural 33.90.36.99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: até 03/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00036/2022 - 04.03.22 - Italo Cesar Mariz 
Galvão - R$ 57.600,00.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de informática, 

para atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de 
Transito e Transportes Públicos 04.122.2001.2113 – Ações Administrativas da STTP 3390.30.99 
– Material de Consumo 4490.92.99 – Equipamentos e material permanente 1001 – Recursos 
Ordinários. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de 
Campina Grande e: CT Nº 00037/2022 - 04.03.22 até 31.12.22 - ANDERSON SOARES DE SOUZA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - R$ 5.591,60

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender 

as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 
05.010 Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 04.122.2001.2113 Ações Administrativas 
da STTP 3390.30.99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00032/2022 - 24.02.22 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA 
- R$ 19.544,50; CT Nº 00033/2022 - 24.02.22 - MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - R$ 
14.000,00; CT Nº 00034/2022 - 24.02.22 - VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - R$ 31.422,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.006/2021. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E ALOCAR – LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PICK 
UP E VEÍCULO TIPO VAN).OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 
05/03/2022, ATÉ 05/03/2023.VALOR DO ADITIVO: R$ 258.930,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E 
OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.243.1018.2125/ 
08.244.1019.2136/ 08.122.2001.2141ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECUR-
SOS:15001000/ 16000000.FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E GILBERTO MOITE FILHO.DATA DE ASSINATURA: 
04/03/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
Execução de Obras de Construção Pavimentação em Pararelepipedos em Diversas Ruas no 
Perimentro Urbano deste Municipio de Cubatí, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico 
em Anexo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
BERCON ENGENHARIA EIRELI - R$ 488.997,16.

Cubatí.. - PB, 04 de Março de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução de Obras de Construção Pavimentação em Pararelepipedos em Diversas 
Ruas no Perimentro Urbano deste Municipio de Cubatí, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto 
Básico em Anexo. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: SECRE-
TARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15.542.0009.1023 – CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS PÚBLICAS – 0215.4490.51.00.510 OBRAS E INSTAÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 
CONVENIO OU CONTRATO DE REPASSE DA UNIÃO – 001. – ORDINARIOS – 0214.4490–51 – 001 
– OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 31/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Cubati e: CT Nº 00011/2022 - 04.03.22 - BERCON ENGENHARIA EIRELI - R$ 488.997,16.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 04/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
“MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES” destinados ao atendimento da população assistida pelo 
município, exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 48.338,16; EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 13.181,00; MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E OR-
TOPÉDICOS LTDA - R$ 165.355,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 8.548,20; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 7.127,50. Ficam as empresas vencedoras do certame convocadas para as assinaturas 
dos respectivos Termos de Contratos, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 04 de Março de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de março de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
OBJETO: Locação de veículos diversos, para melhor atender as necessidades das Secretarias 

deste município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: 4 RODAS LOCADORA 
LTDA; ADEMAR ARAUJO DA COSTA 51135418420; APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA; 
CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO; DENISE MOURA DO NASCIMENTO; ERIVANDO DOS 
SANTOS AMORIM 01098744470; ERYKA M R AGOSTINHO; EURILANDIA DAS DORES COSME; 
FELIPE RAMOS RAMALHO 06399184410; HERMES HENRIQUES SANTOS SIMOES; LEONAR-
DO FONSECA RIBEIRO; LUCIO FLAVIO FRAGOSO 03197315456; THIAGO BENTO PEIXOTO 
DA SILVA 05979464425, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 11 de Março de 
2021 às 09:30 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 425/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Curral de Cima - PB, 04 de março de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de materiais de construções diversos, destinado a esta 

Prefeitura. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: ANDERSON GONCALVES 
DA COSTA; ELYVANIA DE MELO PEIXOTO; JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA; RF COMER-
CIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, para a fase de lances verbais, 
que será realizado no dia 16 de Março de 2021 às 09:30 horas. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 425/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Curral de Cima - PB, 04 de março de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte de Paciente da FUNAD. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 425/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 04 de Março de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material médico hospitalar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 226.002,30; DROGA-
FONTE LTDA - R$ 2.595,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP - R$ 
27.587,00; IN DENTAL PROD.ODONT., MÉDICOA E HOSPITALARES LTDA EPP - R$ 7.072,50; 
JOSE NERGINO SOBREIRA EPP - R$ 37.600,00; MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - R$ 1.304,40; NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO 
EIRELI - R$ 16.641,50; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA-
MENTOS LTDA - R$ 58.635,00; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI - R$ 1.303,10; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA - R$ 14.166,30; TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R$ 1.834,00.

Damião - PB, 03 de Março de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Medicamentos para a Farmácia Básica e Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 164.414,10; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 46.734,30; DROGAFONTE LTDA 
- R$ 84.197,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP - R$ 36.835,60; 
FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. MÉD. HOSP. LTDA - R$ 15.273,00; NNMED – 
DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 59.876,30; 
PHOSPODONT LTDA - R$ 56.908,00. Convocamos  as  empresas vencedoras,  para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Damião - PB, 04 de Março de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material médico hospitalar. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:06.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC DE SAÚDE), 10.301.2002.2034, 10.301.2002.2035, 10.301.2002.
2036.10.302.2002.2037,. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30.01– MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Damião e: CT Nº 00019/2022 - 03.03.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 226.002,30; CT Nº 00020/2022 - 03.03.22 - DROGAFONTE LTDA - 
R$ 2.595,00; CT Nº 00022/2022 - 03.03.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS 
LTDA EPP - R$ 27.587,00; CT Nº 00023/2022 - 03.03.22 - IN DENTAL PROD.ODONT., MÉDICOA 
E HOSPITALARES LTDA EPP - R$ 7.072,50; CT Nº 00024/2022 - 03.03.22 - JOSE NERGINO 
SOBREIRA EPP - R$ 37.600,00; CT Nº 00025/2022 - 03.03.22 - MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - R$ 1.304,40; CT Nº 00026/2022 - 03.03.22 - NA-
CIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 16.641,50; CT Nº 00027/2022 - 03.03.22 
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
58.635,00; CT Nº 00028/2022 - 03.03.22 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI - R$ 1.303,10; CT Nº 00029/2022 - 03.03.22 - ODONTOMED COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 14.166,30; CT Nº 00030/2022 - 03.03.22 - 
TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 1.834,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de horas/máquina para corte de terra, neste Município. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Damião: 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA – 20.606.2006.2012/3.3 90.39.01. VIGÊNCIA: 
até 04/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00018/2022 
- 03.03.22 - EURILANDIA DAS DORES COSME - R$ 170.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 09:30 horas do dia 24 de Março de 2022, na sala da 
referida comissão, sediada na José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB. Neste mesmo 
local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 

Gado Bravo - PB, 05 de Março de 2022
JOSE ROBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08:30min (horário de Brasília) do dia 18 de Março  de 2022, através do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições 
parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos 
matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal 
para o exercício de 2022. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 03  de Março  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisições 
parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos 
matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal para 
o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 25 de fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros 

Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos 
pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal para o exercício de 2022. 
ABERTURA: 04/02/2022 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Revogada. DATA: 24/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00002/2022, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021, REALIZADA PELO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAÚBA–PE, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (MMH), COMO ÁLCOOL, MÁSCARAS, FRALDAS E 
SERINGAS; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: AP DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 471.840,00.

Gurinhém - PB, 04 de Março de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, DO PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 028/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021, REALIZADA PELO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAÚBA–PE, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (MMH), COMO ÁLCOOL, MÁSCARAS, FRALDAS E 
SERINGAS. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2022 - Ata de 
Registro de Preços nº 0001/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico 
nº 028/2021, realizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAÚBA–PE. DOTAÇÃO: 02.05 
SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.0006.2055 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
-02.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 10.301.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS 
BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO - 10.301.0006.2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSI-
COS DE SAÚDE FMS -10.301.0006.2016 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE 
SAÚDE DA FAMILIA PSF -10.301.0006.2021 - OPERACIONALIZAÇÃO D/CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSOCIAL CAPS -10.301.0006.2035 - OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF - 10.301.0006.2042 
- OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - 10.301.0006.2043 - MANU-
TENÇÃO E OPE. DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - 10.301.0006.2045 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - 10.302.0006.2037 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP. HOSP 
E AMBULATORIAL - 3.3.90.30.09 MEDICAMENTOS - 33.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO.. 
VIGÊNCIA: até 04/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00022/2022 - 04.03.22 - AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 471.840,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A TODAS AS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA, NO EXERCICIO DO ANO DE 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 
DOTAÇÃO VIGENTE DE 2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00008/2022 - 24.02.22 - KARYNA DO 
AMARAL SOARES LEITE - R$ 364.174,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTI-
NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, NO EXER-
CICIO DO ANO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Ibiara: 06.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.306.1008.2013 – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL – 
FNDE, 12.306.1008.2016 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE 
– FNDE, 12.306.1008.2017 – PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ–ESCOLA 
– FND 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00009/2022 - 25.02.22 
- FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - R$ 30.220,00; CT Nº 00010/2022 - 25.02.22 - JOANA DARC 
COSTA AFREU - R$ 215.653,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE FARMÁCIA DE ACORDO COM OS VALORES DA 
REVISTA ABCFARMA, COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, DESTINADO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA, NO EXERCICIO DO ANO DE 2022. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Ibiara: 07.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0004.2080 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 07.001 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10.301.1011.2032 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, 10.302.1011.2042 
– GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, 10.305.1011.2047 – GESTÃO 
E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA, 10.301.1011.2114 
– GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 3390.30 – MA-
TERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00011/2022 - 25.02.22 - NUBIA INACIO DE 
QUEIROZ - R$ 180.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/077690/SEINFRA 
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.028/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços 

de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem no Bairro Distrito Industrial da 
Cidade de João Pessoa/PB (Rua Geraldo Ramos Régis, Rua Manoel Horácio, Rua Alleff Soares 
dos Santos, Rua José Joaquim do Nascimento, Rua Severino Marcolino Evangelista, Rua Estudante 
Reginaldo dos Santos Filho, Rua Manoel Soares, Rua Gilmar Evangelista da Silva, Rua Rosa Antônio 
da Conceição Quirino, Rua Maria Lúcia da Conceição, Rua Almerindo Luis da Silva, Rua Walter 
Belian e Rua Maria de Lourdes Evangelista) – LOTE 05

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas 
todas as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo 
verificado nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos 
todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e 
adjudico o objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, 
declarando vencedora da licitação à empresa KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
- CNPJ 11.306.141/0001-53, com proposta no valor de R$ 2.214.565,31 (Dois milhões Duzentos e 
quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos). 

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2022.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00030/2022
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 DP00030/2022, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR (ONIBUS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS ESTUDAM EM ESCO-
LAS E UNIVERCIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVICOS 
LTDA - R$ 116.058,60.

Lagoa Seca - PB, 23 de Fevereiro de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE TRANS-
PORTE ESCOLAR (ONIBUS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS ESTUDAM EM 
ESCOLAS E UNIVERCIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00030/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa 
Seca: 01.004 Secretaria de Educação – 12 361 1003 2011 Programa de Transporte Escolar – 12 
364 1003 2014 Manutenção do Transporte Escolar para Universitários – 33.90.39 – Outros Serv. 
de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 24/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00053/2022 - 24.02.22 - BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES 
E SERVICOS LTDA - R$ 116.058,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. RESCISÃO: Nos termos das disposições 
contidas no respectivo instrumento contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00267/2021 - Construtora Imperial Eireli - CNPJ: 
33.777.036/0001-35 - Rescindido - unilateralmente pelo contratante. ASSINATURA: 25.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais médicos hospitalares para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 56.017,70; FARMAGUEDES COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 19.715,26; JOSE NERGI-
NO SOBREIRA - R$ 2.655,10; M & R COMERCIO EIRELI - R$ 18.400,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO 
IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 500,00; ODONTOMASTER COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 1.361,96; ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 153.774,45; TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS 
E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 4.542,00.

Logradouro - PB, 04 de Março de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16 de 
março de 2022, ás 08h30, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua 
Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, 
sob menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de material de 
construção com o objetivo de atender as necessidades de Secretarias do município de Nazarezinho-
-PB.Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Nazarezinho, PB, 04 de março de 2022.
José Higino Lins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17 de 
março de 2022, às 14horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua 
Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, 
sob menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de instalação 
e fornecimento de internet para zona urbana e rural, com o objetivo de atender todas as Secretarias 
do Município de Nazarezinho-PB, conforme Edital e seus anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br.
Nazarezinho, PB, 04 de março de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 de 
março de 2022, ás 08h30, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua 
Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, 
sob menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de material de 
expediente com o objetivo de atender as necessidades de Secretarias do município de Nazarezinho-
-PB.Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Nazarezinho, PB, 04 de março de 2022.
José Higino Lins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO- ENTORNO DA CRECHE PRO INFÂNCIA NO MUNICÍPIO 
DE PEDRO RÉGIS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca os interessados que 
a reunião para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 002/2022 ocorrerá 
no dia 08/03/2022 as 09:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro 
Régis – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas www.pedrorégis.pb.gov.br.

Pedro Régis/PB, 04 de Março de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022

PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPRESA: DIAGNOCLIN – LABORATORIO CLINICO LTDA
CNPJ: 26.888.226/0001-64
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: DIAGNOCLIN – LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA

CNPJ: 26.888.226/0001-64

ITENS VENCIDOS

01 ATÉ 2011

 TOTAL: R$ 84.317,40

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 14 de Fevereiro de 2022.

MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00014/2022, em favor da empresaMODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 12.679.494/0001-61,tendo como 
objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Coturnos destinados a atender 
as necessidades do SAMU 192 do Município de Piancó-PB.Como Valor Global Estimado de R$ 
22.330,00 (vinte e dois mil trezentos e trinta reais), em consequência fica a mesmo convocado a 
assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021. 

Piancó- PB, em 03 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE ABERTURA DE APURAÇÃO

DE CONDUTA DE FORNECEDOR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº09.148.727/0001-95
CONTRATADO:DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E 

LABORATORIAIS, CNPJ Nº 11.426.166/0001-90
Venho por meio deste, dar publicidade a abertura de procedimento para apurar a conduta da 

empresa que deixou de comparecer (presencial ou virtualmente) para a assinatura contratual, após 
a publicidade do Termo de Homologação e Convocação, acerca dos itens vencidos no Pregão 
Eletrônico N.º. 0003/2022, ocasionando prejuízos a administração pública.

Posto que a Publicidade da Homologação se deu no dia 09 de fevereiro de 2022 no Diário Oficial 
do Estado da Paraíba e em Jornal de grande circulação, como consta no Edital, e a empresa não 
procurou esta Administração Pública para a assinatura contratual; encontramos os seguintes contatos 
na documentação apresentada pela empresa no certame; (83) 4141-3679 e contato@diagfarma.
com.br. Tentamos contato diversas vezes e não obtivemos resposta, sendo que o correio eletrônico 
acusa como incorreto e/ou inexistente. Até a presente data, a omissão da empresa persiste. Dessa 
forma, resolvo dar publicidade a tal ato.  

Ao não assinar o contrato no limite do prazo determinado, a empresa incidiu em conduta tipificada 
no Art. 7º da Lei do Pregão e foi de encontro ao previsto em Edital: “Art. 7º: Quem, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a 
que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.”

“Edital do Pregão Eletrônico N.º. 0003/2022; “O adjudicatário terá o prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação pela homologação, para assinar Termo de Con-
trato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.” 

Portanto, neste ato, abro prazo de (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa por parte 
da empresa, ressaltando que o não acolhimento dessa defesa acarretará a aplicação das punições 
previstas no já descrito Art. 7º da Lei do Pregão. Para esse fim, comunico o seguinte endereço 
eletrônico gestaodecontratospmpianco@gmail.com.

Piancó-PB, 04 de março de 2022. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE 

MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ Nº 33.872.786/0001-96, 
classificada em 2º lugar nos itens 34 e 35 do Pregão Eletrônico nº 0002/2022, cujo objeto é: 
Contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos da secretaria de 
saúde do município de Piancó-PB, durante exercício de 2022. A convocada deverá comparecer 
no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão 
acarretará a perda do direito e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 04 de março de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA 

LABORATORIOS LTDA, CNPJ Nº 33.872.786/0001-96, classificada em 2º lugar no item 37 do 
Pregão Eletrônico nº 0003/2022, cujo objeto é: aquisição de materiais de laboratório destinados a 
secretaria de Saúde do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. A convocada deverá 
comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação 
ou omissão acarretará a perda do direito e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 04 de março de 2022.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/2022, 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 MEDICA BRANDAO LTDA – ME 
- CNPJ nº 03.963.880/0001-90, com o Valor Mensal Estipulado deValor Mensal Estipulado de R$ 
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), resultando em um Valor Global Estipulado de R$ 108.000,00 
(cento e oito 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 
OTORRINOLARINGOLOGIA, referente à Chamada Pública 00001/2022.

Piancó – PB, em 04 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00014/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO:MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, inscrita 

no CNPJ/CPF sob n° 12.679.494/0001-61.
OBJETIVO:Contratação de empresa especializada no fornecimento de Coturnos destinados a 

atender as necessidades do SAMU 192 do Município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:R$ 22.330,00 (vinte e dois mil trezentos e trinta reais).

Piancó- PB, em 03 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00064/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA:J G INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI – CNPJ nº 07.148.726/0001-15
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de infor-

mática para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

Valor global:R$5.841,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais)
Piancó-PB, 24de fevereirode 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidade n° 00007/2022.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA – ME - CNPJ nº 03.963.880/0001-90.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de OTORRINOLARINGOLOGIA, 
referente à Chamada Pública 00001/2022.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
VALOR GLOBAL ESTIPULADO:R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

Piancó – PB, em 04 de março de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE PEÇAS METÁLICAS, LANTERNAGEM E PINTURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de março de 2022. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; 
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) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 18 de Fevereiro de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09:00 horas do dia 17 de março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de vestuário 
comum e personalizado, tipo fardamento de servidor e fardamento de alunos, para atendimento das 
necessidades das diversas Secretarias do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 03 de março de 2022.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de confecção de 
cadernos. 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. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 03 de Março de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de 
expediente e didático. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 03 de Março de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 17 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITA-
LAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 04 de Março de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

DE COMPRA Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Os 
interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura do 
dia 07/03 de 2022 até as 09:30 horas do dia 30 de março de 2022, na sala da referida comissão, 
sediada na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB. Neste mesmo local, data 
e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licita-
caopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 04 de março de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00011/2022
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 DV00011/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE EXTIN-
TORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEONIDAS JOSE ALVERGA DE 
MEDEIROS - R$ 2.170,00.

Remígio - PB, 04 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00012/2022
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 DV00012/2022, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTICAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS JU-
DICIAIS DO MUNÍCIPIO DE REMÍGIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 11.512,44.

Remígio - PB, 04 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
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 DV00013/2022, 
que objetiva: REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATE-
RAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL (CAMINHÃO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA 
ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - R$ 17.150,00.

Remígio - PB, 04 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSADE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00012/2022. OBJETO: FORNECIMENTO DE FRAL-
DAS GERIÁTICAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNÍCIPIO DE REMÍGIO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 04/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTICAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS 
JUDICIAIS DO MUNÍCIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00012/2022. 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 3390.91 99 Sentenças Judiciais Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres 
(Ordinário). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00058/2022 - 04.03.22 - FARIAS COMERCIO VAREJISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 11.512,44.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00011/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 04/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGAS DE EXTINTORES 
DE INCÊNDIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Manutenção. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00057/2022 - 04.03.22 - LEONIDAS JOSE ALVERGA 
DE MEDEIROS - R$ 2.170,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS COMPLEMENTARES AO LABORATÓ-
RIO MUNICIPAL, NOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 10 301 2002 
2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 
301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 
10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Espe-
cializada (MAC) 3390.39 – Outros Serviços Terceiros – PJ Fonte de recursos 15001002 Recursos 
não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal. VIGÊNCIA: até 15/02/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00028/2022 - 15.02.22 - LABORATORIO QUEIROGA E 
MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP - R$ 69.714,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00013/2022. OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES 
POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL 
(CAMINHÃO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 04/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNI-
LATERAL), UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL (CAMINHÃO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO), 
PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de 
Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção 
Especializada (MAC) 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de Recursos 
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo 
de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00059/2022 - 04.03.22 - CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 
LTDA - R$ 17.150,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO
N.º 001/2022-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 
do município, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem 
como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro 
de Preço do tipo menor preço em reunião que ocorrerá, no dia 18 de Março de 2022 as 10:00, 
tendo como objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de peças diversas, conforme 
demanda, para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados pertencentes à 
prefeitura municipal; reunião ocorrerá no portal www.portaldecompraspublicas.com.br; Para maiores 
informações na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, 
na rua João Ferreira Alves, s/n, centro, RIACHÃO DO POÇO-PB e-mail: cplrpoco@gmail.com 

RIACHÃO DO POÇO - PB, 04 de Março de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 

do município, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, no dia 
18 de Março de 2022 às 10h00min, objetivo: Aquisição de peixes inteiros congelados destinados 
à doação a população carente; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura 
Municipal de RIACHÃO DO POÇO, na rua João Ferreira Alves, s/n, centro, RIACHÃO DO POÇO-
-PB. Para maiores informações no mesmo endereço no horário das 08:00 as 12:00 Horas, e-mail: 
cplrpoco@gmail.com 

RIACHÃO DO POÇO - PB, 04 de Março de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N.º 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 

do município, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e suas alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico do tipo menor preço em reunião que ocorrerá, no dia 18 de Março de 2022 as 
11:00, tendo como objetivo: Aquisição de uma Ambulância tipo “A”, destinada ao fundo municipal de 
saúde de Riachão do Poço-PB; reunião ocorrerá no portal www.portaldecompraspublicas.com.br; 
Para maiores informações na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO 
POÇO, na rua João Ferreira Alves, s/n, centro, RIACHÃO DO POÇO-PB e-mail: cplrpoco@gmail.com 

RIACHÃO DO POÇO - PB, 04 de Março de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial 

do município, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, no dia 
18 de Março de 2022 às 11h00min, objetivo: Aquisição de medicamentos de “A” a “Z”, Por Maior 
Desconto Percentual Sobre tabela ABC-FARMA, para atender as necessidades das unidades de 
saúde do município de Riachão do Poço/PB; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede 
da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, na rua João Ferreira Alves, s/n, centro, RIACHÃO 
DO POÇO-PB. Para maiores informações no mesmo endereço no horário das 08:00 as 12:00 Horas, 
e-mail: cplrpoco@gmail.com 

RIACHÃO DO POÇO - PB, 04 de Março de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
CONTRATO Nº 990201/2022

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, novo, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou 
versão mais atualizada, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município 
de Santa Inês/PB, conforme Convênio n 294/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 294/2021 QUE CELEBRAM A SECRETA-
RIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA E PREFEITURA DE SANTA INÊS ATRAVÉS 
DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.060 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – 12 361 1001 
2024 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE; 4490.52 99 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e 
COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA, CNPJ nº 34.037.756/0001-27. VALOR:  122.970,00 
(cento e vinte e dois mil novecentos e setenta reais).

Santa Inês - PB, 25 de fevereiro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00050/2022

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00004/2022 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ n° 

07.897.039/0001-00.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Equipamentos Odontológico 

para manter as Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do 
município de Santa Luzia - PB.

VALOR GLOBAL: R$ 17.623,70 (dezessete mil seiscentos e vinte e três reais e setenta centavos), 
vencendo nos seguintes itens: 01, 02, 03, 04 conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04/03/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 04 de março de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 025/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 13:30 horas do dia 22 de Março de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item para: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. 
E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes. santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 04de Março de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 028/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 13:30 horas do dia 18 de Março de 2022, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 
por item para: AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS E TRANSPALETES HIDRÁULICOS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes. santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 04de Março de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 04 de março de 2022.
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
RATIFICAR e ADJUDICARa Chamada Públicanº 001/2022, que objetiva: CREDENCIAMENTO, 

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DIAGNÓSTICO DE MAMOGRAFIA UNILATERAL E BILATERAL, NOS VALORES DA TABELA 
DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

 - INSTITUTO DE APOIO A SAÚDE SÃO ROQUE
CNPJ: 27.518.882/0001-38
Valor R$: 585.000,00 (Quinhentos e oitenta e cinco mil reais)
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO 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 VEI-
CULO 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. 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 
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, 04 de Março de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE CANCELAMENTO
DO PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público o Cancelamento do 

Pregão Presencial nº 00002/2022, para: Aquisição de peças para veículos leves, ônibus e outros 
para veículos das diversas secretarias do município de São José de Espinharas/PB. Motivo: Razões 
de Interesse Público. 

São José de Espinharas/PB, 04 de Março de 2022
Danila Firmino de Lima Costa Azevedo 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO DE NOVA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00004/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB, torna público 

para conhecimento dos participantes da Tomada de Preços Nº 00004/2021, que tem como objeto: 
Contratação de empresa especializada para conclusão da construção de escola na Zona Urbana 
-  Projeto FNDE, localizado na Rua Antônio Gomes da Costa, Centro, no Município de São José 
de Espinharas/PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº. 29842/Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação, o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação do referido 
processo realizado pela comissão de licitação e o Setor de Engenharia do município. Considerações 
da Comissão: Após o prazo concedido de 08 (oito) dias para apresentação de Nova Documenta-
ção somente a empresa MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 33.894.347/0001-84, 
apresentou Documentação, onde foi verificado após analise da CPL e Parecer da Engenharia que 
a Nova Documentação apresentada atende as condições do Edital. Dessa forma ficando a referida 
empresa qualidade a participar da etapa de Abertura de Proposta de Preços. Assim a partir da 
publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o 
artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Ainda informa que em não havendo intenção de recurso fica 
agendada a Abertura de Proposta de preços para o dia 17/03/2022.  Maiores Informações, na sala 
da comissão de licitação no município de São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 04 de março de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00010/2022

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus e acessórios para veículos das 
diversas secretarias e Fundos Municipais do município de São José de Espinharas/PB. Data e ho-
rário do início da disputa: 10:00hs do dia 18/03/2022. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, no Setor de Licitação.

São José de Espinharas – PB, 25 Fevereiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00033/2022

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 para prestação de serviços de fornecimento de alimentação, tipo 
salgados variados, para atender as demandas em festividades e/ou eventos de várias secretarias da 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, às 10:30 horas do dia 17 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, 
provisoriamente 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, 04 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
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 profissio-
nal especializado e aparelho médico para atuar na área de ginecologia e obstetrícia, realizando 
ultrassom morfológica obstétrica do 1º e 2º Trimestre, com aparelho 4D, às 08:30 horas do dia 17 
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, provisoriamente 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, 04 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00004/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB,através do Presidente da CPL, TORNA 

PÚBLICOa quem possa interessar, que fará realizar às 09h30min, do dia 22 de Março de 2022, 
abertura da Sessão Pública na Modalidade Tomada de Preços, com objeto: Contratação de em-
presa para execução dos serviços de ampliação e reforma da EMEIEF João Batista Campos, no 
Distrito Bom Jesus, no Município de São José de Piranhas – PB, no Auditório Maria Elza, Anexo 
da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Os interessados poderão retirar o Edital e 
Anexos na Sala da CPL, provisoriamente instalada na sede da Secretaria Municipal de Educação 
de São José de Piranhas, Rua Malaquias Gomes Barbosa, Centro, São José de Piranhas – PB ou 
pelos meios virtuais disponíveis: E-mail:cplsaojosedepiranhas@gmail.com ousite: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB,04de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022
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 para aquisição de Urnas Funerárias, coroas de flores e serviços de 
translado funeral para atender as necessidades do município de São José de Piranhas - PB, às 
09:00 horas do dia 18 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, provisoriamente instalada na Secretaria Municipal 
de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José de Piranhas. E-mail: cplsaojo-
sedepiranhas@gmail.com. Edital:www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 04 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS00005/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB,através do Presidente da CPL, TORNA 

PÚBLICOa quem possa interessar, que fará realizar às 09h30min do dia 23 de Março de 2022, 
abertura da sessão pública na Modalidade Tomada de Preços, com objeto: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Irapuan Sobral no 
Município de São José de Piranhas – PB, no Auditório Maria Elza, Anexo da Secretaria Municipal 
de Educação deste Município. Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na Sala da CPL, 
provisoriamente instalada na sede da Secretaria Municipal de Educação de São José de Piranhas, 
Rua Malaquias Gomes Barbosa, Centro, São José de Piranhas – PB ou pelos meios virtuais dis-
poníveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com ou site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB,04de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto:Aquisição de 
materiais para atender as demandas da Creche Proinfância Juraci Lacerda Leite e as necessidades 
da Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB. Abertura das 
propostas: dia18de Março de 2022 às 08h30 (horário de Brasília), através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço 
eletrônicowww.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 04de Março de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa para reforma e ampliação de Diversas Escolas Municipais no Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: A. B. CONSTRUCOES EIRELI - R$ 439.268,85.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de Março de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para reforma e ampliação de Diversas Escolas Munici-
pais no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. Fundamento Legal: Tomada de Preços 
nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 020.50 – Secretaria Municipal de Educação 
02050.12.361.1006.1084 – Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares 44.90.51.00.00 
– Obras e instalações 500/540/569/540– Fonte. VIGÊNCIA: até 03/03/2023. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00016/2022 - 03.03.22 - A. 
B. Construções Eireli- R$ 439.268,85.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, por meio do site www.gov.br/compras, licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de testes SWAB para detecção do 
COVID–19, para a Secretaria de Saúde deste Município. Abertura da sessão pública: 13:00 horas 
do dia 17 de Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; 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) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras. 

Solânea - PB, 03 de Março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus, câmaras e protetores 
para a frota de veículos pertencentes e/ou locados ao Município de Solânea/PB, acompanhado de 
montagem, balanceamento e alinhamento. 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 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.
solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 04 de Março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
748/06; Decreto Municipal nº 1062/14; 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, 04 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARNES, DERIVADOS 
E OVOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO Nº 
0059/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 04 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PARA IMPLANTODONTIA PARA USO NO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTÁRIOS DO CEN-
TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas 
do dia 18 de Março de 2022. Início da fase de lances: 08:35 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 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 supracita-
do. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 04 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00027/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:30 horas do dia 18 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, VISANDO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 04 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFETURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
CONVOCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00005/2022

A Prefeitura municipal de Itatuba, através do Pregoeiro oficial, no uso de suas atribuições legais; 
COMUNICA E CONVOCApara continuidade dos trabalhos –PROCESSO: Pregão Presencial nº 
00005-2022. A sessão publicada será realizada no dia 07 de Março de 2022 às 08h00min horas, 
INFORMAÇÕES: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis Telefone: (083) 3395–1478. 
E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com.

.  UMBUZEIRO - PB, 04 de Março de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  071/2021
PARA REGITRO DE PREÇOS

PROCESSO N° 55000.004582.2021 – 28, 55000.000302.2021-71
REGISTRO NA CGE Nº 22-00306-7

DATA : 23/03/2022
HORÁRIO: 10:00 horas 
(HORÀRIO DE BRASÍLIA)
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS,  no dia 23 de março de 2022, a partir das 10:00 horas, para CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, 
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, TIPO – ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN COM REBOQUE 
TODOS COM MOTORISTA. PAGAMENTO NA MODALIDADE DE KM RODADO. CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I DESTE EDITAL.

O edital completo está disponível no site: www.licitacoes-e.com.br
Informações: C. P. L. - (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .

Campina Grande,03 de março de 2022.
Erick Afonso de Moura

Pregoeiro

CONCORRÊNCIA Nº 40/2021
Registro CGE Nº 22-00005-7

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 40/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbana nas cidades Amparo, Barra de São Miguel, Barra De Santana, Boa Vista, 
Cabaceiras, Camalaú, Caraúbas, Caturité, Massaranduba, Matinhas, Parati, Prata, Riacho de 
Santo Antônio, Santo André, São Domingos Do Cariri, São José Dos Cordeiros e Sumé, com 
aproximadamente 25,41 km), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de 
Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas 
Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:  1º lugar: CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA - R$ 23.026.548,21,                    2º lugar: MAC - MESQUITA ANDRA-
DE CONSTRUÇÕES LTDA- R$ 23.334.166,95,  3º lugar - SIGA CONSTRUTORA EIRELI -  R$.  
23.384.341,00,  4º lugar - CLPT CONSTRUTORA EIRELI – R$ 23.385.350,42 e                         5º 
lugar - CONPASA CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA – 23.385.350,91

Avaliação de empresa que apresentou a declaração ME/EPP:
- CONPASA CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA , conforme o item 8.0, sub item 8.1,8.1.1 e 

8.1.2 , não comprovou através de documento oficial, sua condição de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, não podendo usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Comple-
mentar n° 123, de 2006

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 04 de março de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 02/2022
Registro CGE Nº  22-00239-2 05/04/2022 10:00

Obras de Pavimentação da Rodovia   PB-
382, Trecho: Serra Grande/São José de Pi-
ranhas, com aproximadamente  23,66 km
Valor estimado da obra: R$ 31.690.281,15
Prazo de execução: 720 (setecentos e 
vinte) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 04 de março de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/00186
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021

REGISTRO CGE Nº 21-02556-6
LICITAÇÃO BB Nº 923997

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VE-
RIFICAÇÃO DE ÓBITOS DA PARAÍBA-SVO/PB.

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 a licitação acima foi adiada, considerando impugnações às 
especificações contidas no Termo de Referência, para reanálise pelo setor solicitante. 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, 04 de março de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
DE PASSAGEIROS E CARGAS NO ESTADO DA PARAÍBA

Reconhecido em 23/06/1978 – Carta Assinada em 23 de junho de 1978
Processo Nº 327.431/74 – CNPJ 09.237.660/0001-65

SEDE PRÓPRIA: Av. Ministro José Américo de Almeida, 244 – Torre
PABX (0XX83) 3221-2946 – FAX (0XX83) 3221-3205 – CEP 58040-300 – João Pessoa/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto 

e Legislação Sindical vigente, vem através deste,  torna sem efeito o edital publicado no Jornal da 
União na folhas de n° 7, no dia 09/02/2022, para assim, convocar todos os Trabalhadores asso-
ciados a esta entidade das Empresas de Transportes de Passageiros Urbanos, Intermunicipais e 
Interestaduais no Estado da Paraíba, para participarem de uma Assembleia Geral, a ser realizada 
na sede da Entidade, sito à Av. Ministro José Américo de Almeida, 244 – Torre – João Pessoa-PB, no 
dia 08 de março de 2022 as 18:00h em primeira convocação, e às 19:00h em segunda convocação, 
com qualquer número de trabalhadores associados presentes, para deliberar a seguinte ordem do 
dia: a) aprovação da pauta de reivindicação referente a Data-Base de 01/22/ a 12/22, b) Autorizar a 
diretoria SINTRO/PB, a negocia a data base da categoria de 01/22/ a 12/22, c)   Decretar assembleia 
permanente até o final da negociações, d) autorizar a diretoria a ajuizar Dissidio Coletivo, caso as 
negociações sejam malogradas, e) Aprovar indicativo de Greve caso as negociações não surtam 
efeitos, João Pessoa, 03 de março de 2022,    Ronne Nunes de Souza – Presidente

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA PARAÍBA –
SICOOB PARAÍBA

CNPJ: 11.907.520/0001-07
NIRE: 25400008140

Edital de Rerratificação de Convocação
Assembleia Geral Ordinária 

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da 
Paraíba – Sicoob Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, rerratifica o 
edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, publicado no jornal A União em 04 de março 
de 2022, da seguinte forma: (i) RERRATIFICA a convocação dos 27 (vinte e sete) delegados, em 
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 19 de 
abril de  2022, às 14h00, com a presença de 2/3 (dois terços)  dos delegados, em primeira convo-
cação; às 15h00, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; 
ou às 16h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) dos delegados, em terceira convocação, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação das contas do exercício de 2021;
2. Destinação do resultado do exercício 2021;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Con-

selho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, 
gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
E (ii) RERRATIFICA a forma de participação, nos termos a seguir: A Assembleia Geral ocorrerá 

de forma SEMIPRESENCIAL, na Unidade Administrativa do Sicoob Paraíba, situada à Rua João 
Quirino, nº 518, Bairro Catolé – Campina Grande/PB – CEP: 58.410-370, e transmitida por meio 
do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e 
por meio do Moob Web disponível em https://www.sicoob.com.br/web/moobweb, acessível a todos 
os associados, que poderão participar e votar; ou por meio de boletim de voto à distância. Essa 
e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site https://www.sicoob.com.br/web/
sicoobparaiba/relatorios

Campina Grande/PB, 04 de março de 2022.
Paulo Cezar de Barros Martins

Presidente

ASSEMBLEIA GERAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Direção Estadual Provisória do SINTESPB, no uso das atribuições que lhes confere o Estatuto 
da Entidade, convoca Assembleia GeralEstadualpara a próxima terça-feira, dia 08 de março de 
2022, às 14horas, através da plataforma Google Meet, cujo link será disponibilizado pelo e-mail dos 
sindicalizados, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Informes; 2.Adiamento das eleições para 
o dia 04 de maio de 2022; 3. Prorrogação de mandato da Direção Provisória Estadual e Conselho 
Fiscal; e 4.Encaminhamentos.

João Pessoa, 03 de março de 2022.
Clodoaldo Gomes de Oliveira         Ednaldo Alves Costa            Rachel de Souza Melo

 Coordenação Geral do SINTESPB

O senhor EDNALDO FREIRE DA FONSECA JUNIOR, inscrita no CPF nº 788.867.324-49, torna 
público que requereu a SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente) a licença prévia ambiental para 
a construção de edifício multi-familiar localizado na Rua Bel. Wilson Flávio Moreira Coutinho, nº  
900 – Lote 1047 - Quadra 166 - Setor 45, Jardim Cidade Universitária, João Pessoa, Paraíba.

A FL Imobiliária– CNPJ 02.088.206/0004-93 torna público que requereu à SESUMA - Secretaria de 
Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande, a Licença Prévia - LP, para o Centro de 
Distribuição Atacadista de produtos generalistas da Bartofil, a ser implantado na rodovia PB-138, na 
localidade de Sítio Lucas, no município de Campina Grande, no estado do Paraíba. Foi determinado 
pelo órgão ambiental municipal a elaboração de Relatório Ambiental Simplificado – RAS e Estudo 
de impacto na Vizinhança - EIV. 

RHM CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 
13.098.734/0001-05, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA A LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO PARA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 21 UNIDADES HABITACIONAIS, 
TOTALIZANDO 1.508,04M² DE ÁREA CONSTRUÍDA,SENDO SEMI-PILOTIS MAIS 04 PAVIMEN-
TOS MAIS COBERTURAS.LOCALIZADO A RUA CORONEL PEDRO GONZAGA DE LIMA Nº: S/N 
COMPLEMENTO: QUADRA O, LOTE 9A - LOTEAMENTO NELSON ROSA - BAIRRO: PONTA DE 
MATOS - CIDADE: CABEDELO UF: PB CEP: 58100740.

ÀSylar Participações e Consultoria em Negócios Ltda inscrita no CNPJ nº 13.135.222/0001-63, 
domiciliada na rua. Profº Joaquim Francisco Veloso Galvão, nº 1341 sala 03, Bairro dos Estados, 
João Pessoa/PB, vem requerer a secretaria municipal do meio ambiente do Conde/PB, a Licença de 
Instalação para fins de implantação de Loteamento Popular para fins de moradia, localizado no Lote-
amento Cidade Balneário Novo Mundo, município de Conde/PB, com validade de 04 (quatro) anos.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 404/2022 em João Pessoa,28de fevereiro de 
2022 – Prazo: 540dias. Para a atividade de:Pavimentação das Vias do Atlântico, trecho: Av. João 
Cirilo da Silva (Altiplano Cabo Branco) Hospital Universitário Lauro Wanderley (Campus UFPB) com 
uma extensão de 3,006km. Na (o) –VIAS DO ATLÂNTICO, TRECHO: AV. JOÃO CIRILO DA SILVA 
(ALTIPLANO CABO BRANCO) HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY (CAMPUS 
UFPB). Município: - UF: PB. Processo: 2021-004475/TEC/LI-7895.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 403/2022 em João Pessoa,28de fevereiro de 
2022 – Prazo: 730dias. Para a atividade de:Pavimentação da Rodovia Vicinal, trecho: Caminho dos 
Engenhos / Alagoa Grande / Areia. Na (o) –RODOVIA VICINAL, TRECHO: CAMINHO DOS ENGE-
NHOS / ALAGOA GRANDE / AREIA. Município: - UF: PB. Processo: 2021-004202/TEC/LI-7880.

          

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de março de 2022 Publicidades
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