
Fundação Casa de José Amé-
rico será palco, hoje, do lança-
mento das antologias ‘Janelas da 
História’, ‘Paraíba na Literatura 
III’ e ‘Espelhos de Papel - Vol. 2’. 
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Desembargador 
Leandro dos Santos 
irá comandar as 
eleições na PB

Ao tomar posse, ontem, 
no TRE-PB, magistrado 
afirmou que campanha não 
terá “jogo sujo pelo poder”.
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n “A Paraíba ainda comemorava o grande feito 
futebolístico do Botafogo vencendo o Flamengo 
no Maracanã quando (...) no dia 10 de março 
de 1980 falecia o Ministro José Américo”.

Rui Leitão
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Estado e MP são contra a 
flexibilização de máscaras

pandemia

Depois de Princesa Isabel, Bayeux revoga a exigência e CG e Cabedelo podem ser as próximas. Página 3
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

583.564

29.194.042

446.274.843

10.142

653.588

5.999.193
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.003.804

397.872.023 

10.911.229.796

428.836

27.470.786

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

RECUPERADOS

Rodovia vai facilitar 
intercâmbio com CE

Governo do Estado está implantando e 
pavimentando a rodovia PB-392 (foto), no 
trecho de Bonito de Santa Fé com a divisa 
da Paraíba e o estado do Ceará. 
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Preso na PB, italiano será extraditado
Autorizada pelo STF, transferência de Rocco 

Morabito só aguarda sanção de Bolsonaro. 
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s

Carolina Vieira (ao lado), Lúcia 
Andrade (abaixo, à esq.) e Ivonildes 
Fonseca (abaixo, à dir.) levantam 
bandeiras pela igualdade social.
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Histórias de 
luta em prol 
da equidade

Especial 8 de março

n “Eu gosto de ser mulher. Ainda que parte 
significativa do mundo em que vivemos não 
ofereça condições para que vivamos uma 
vida com plenitude”.

Sandra Raquew Azevêdo
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Órgãos de menino 
que morreu 
engasgado com 
balão serão doados

Entre os pacientes re-
ceptores está outra crian-
ça, de 8 anos, que irá rece-
ber um dos rins.
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Paraibano é 
nomeado para 
presidência 
do Ipea

Erik Alencar já fazia 
parte da atual gestão do 
Governo Federal, junto ao 
Ministério da Economia. 
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Avião da FAB pousou ontem na zona de conflito e retorna trazendo 42 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano. Página 16

Voo com brasileiros resgatados da Ucrânia chega hoje ao Brasil
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Lançamento de livros



Os brasileiros devem ficar ainda mais atentos aos preços dos produtos que conso-
mem, isso do feijão ao automóvel, da carne ao computador, da ração do gato ao mate-
rial de construção, e daí em diante... É que a guerra da Rússia contra a Ucrânia, apesar 
de ocorrer a milhares de quilômetros do Brasil, tende a afetar o valor de certos gêneros 
comercializados em nosso país.

Há uma certa interdependência de matérias-primas, na produção internacional, que 
pode ser afetada, em maior ou menor grau, pelos conflitos armados ou hostilidades di-
plomáticas entre as nações. Quem compra trigo da Ucrânia, por exemplo, pode ter o pre-
ço do pão (e produtos similares) inflacionado, tendo em conta o embargo da exportação 
de grãos por Kiev.

O problema é que existem os aproveitadores. E isso não é privilégio dos pequenos co-
merciantes de ponta. Existem conglomerados industriais, por exemplo, que usam a guer-
ra em qualquer ponto do planeta para justificar a subida de preço de seus artigos. No fim 
das contas, querem ganhar um bom dinheiro a mais em cima da desgraça dos outros.

Anuncia-se uma queda de produção na indústria automobilística brasileira, após a 
invasão da Ucrânia. Ora, até as crianças sabem que a escassez é um estopim para a es-
calada de preços. Quanto menor a quantidade de um produto na praça, mas caro ele 
fica. Mas quem garante que a fabricação de automóveis, em tão curto espaço de tempo, 
foi abalada pela guerra?

Em situações como esta é de suma importância a intermediação do Programa de 
Proteção e Defesa do Consumidor. O Procon, como fundação organizacional cuja fun-
ção – como o próprio nome indica - é mediar conflitos entre os consumidores e os for-
necedores de produtos e serviços, pode evitar que o povo seja mais uma vez explorado 
por estelionatários.

No Brasil, a tragédia da Ucrânia serve a outros propósitos escusos. Tenta-se aprovar, 
no Congresso Nacional, a exploração de fosfato em áreas indígenas, para evitar que a 
falta do nutriente prejudique a indústria de fertilizantes e, por tabela, o agronegócio. Es-
tudos indicam que não há tanto fosfato assim na terra dos índios. Pelo visto, máscaras 
também caem com a guerra. 

Artigo

Guerra é guerra?
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

A morte  de José Américo  
A Paraíba ainda comemorava o gran-

de feito futebolístico do Botafogo vencendo 
o Flamengo no Maracanã, quando foi sur-
preendida por uma triste notícia. No dia 10 
de março de 1980, falecia o Ministro José 
Américo de Almeida, político, romancista e 
sociólogo, na época era considerado o mais 
importante paraibano vivo. Como escritor, 
deixou romances, ensaios, poesias e crôni-
cas. Passamos repentinamente de um sen-
timento de alegria e de comemoração, para 
vivermos o luto e a consternação

Sua obra literária mais conhecida é o li-
vro A Bagaceira, editado em 1928, e que o 
tornaria famoso nacionalmente, dando iní-
cio à Geração Regionalista do Nordeste.  
No prefácio, ele manifestou sua indigna-
ção com a realidade cruel do nordestino vi-
timado pela seca, “Há uma miséria maior 
do que morrer de fome no deserto: é não ter 
o que comer na terra de Canaã”. Ao saudá-lo, 
quando de sua posse na Academia Brasilei-
ra de Letras, Alceu Amoroso Lima assim se 
pronunciou: “José Américo é um exemplo 
vivo do que o civismo pode fazer na história 
de um povo. Por isso mesmo, ele é o exemplo 
do que hoje se chama engajamento dos in-
telectuais. Cada vez mais se politiza a vida 
da inteligência, como cada vez mais se exi-
ge, para a complexidade da política moder-
na, as mais altas expressões da inteligên-
cia. As ondas do mar vêm beijar na praia os 
seus pés, como símbolo de gratidão dos ir-
mãos nordestinos a quem sempre amparou 
em seu calvário. Deus habita a sua solidão”

Seu corpo foi velado no Palácio da Reden-
ção, local em que recebeu as últimas home-
nagens dos seus conterrâneos. Uma grande 
multidão compareceu ao velório, verificando-
se cenas de comoção popular e de profundo 
abatimento coletivo. Antes do sepultamento, 
foi celebrada uma missa de corpo presente, 
ministrada pelo Arcebispo Dom José Maria 
Pires, quando afirmou: “Ele representa a li-
ção de um homem que fez da política uma 
missão de servir ao povo, acima dos interes-
ses pessoais e das siglas partidárias”

Personalidades de todo o país se fizeram 
presentes, em reverência a esse paraibano, 
que em vida nos encheu de orgulho por sua 
atuação política e pela produção literária. 

Entre elas, o então senador José Sarney que, 
ao discursar, declarou: “Em breve o Sol do 
Nordeste fará murchar a flor que todos nós 
depositamos sobre o seu túmulo. Mas nes-
se instante José Américo abandonará a Pa-
raíba e este tão querido Nordeste, para que 
esta flor se transforme num marco definitivo 
da história, onde ele ficará como referência 
das mais importantes da História do Brasil”

O Governador Tarcisio Burity determi-
nou oficialmente que a residência em que ele 
viveu, na praia do Cabo Branco, se tornas-
se, a partir de então, um museu, ocasião em 
que criou a Fundação Casa de José Améri-
co. “Trata-se de uma homenagem das mais 
justas a um homem que sempre procurou 
servir ao seu povo com dedicação e proje-
tou a Paraíba da melhor forma no cenário 
político e cultural da Nação”, destacou o en-
tão Governador, ao assinar o ato que criava 
a Fundação.

Meu pai estava visivelmente abatido ao 
acompanhar aquele ato fúnebre. Era um dos 
seus mais entusiasmados admiradores, co-
nhecendo bem a sua obra literária e a sua 
biografia. O próprio José Américo chegou 
a dizer: “Deusdedit Leitão sabe mais sobre 
mim do que eu próprio. De vez em quando 
ele me lembra de histórias por mim vividas 
que já havia esquecido”.

Era julho de 1930. Na Capital da Parah-
yba, a Escola Normal e o Liceu Paraibano 
eram os estabelecimentos de ensino mais 
avançados. O estado estava convulsiona-
do com a rebelião surgida no município de 
Princesa Isabel, declarado “território livre” 
pelo deputado e coronel José Pereira Lima. 
Era presidente da Parahyba o ex-ministro 
do Tribunal Militar, João Pessoa Cavalcanti 
de Albuquerque, sobrinho do ex-presidente 
Epitácio Pessoa. Para combater os rebeldes, 
faltava ao presidente o indispensável apoio 
do Governo Federal, com quem perdera o 
diálogo desde a mais recente eleição presi-
dencial, disputada e perdida por Getúlio 
Vargas, tendo o paraibano como integran-
te da sua chapa. A tudo João Pessoa recorria 
para conseguir armar sua polícia e manter 
a integralidade dos seus domínios, dividido 
pela insurreição. As alunas da Escola Nor-
mal encetaram uma campanha visando ar-
recadar fundos para reforçar os cofres do 
estado. Foram, incorporadas levar ao presi-
dente o produto daquela ação cívica. O dire-
tor da escola fez, em nome da instituição, um 
patriótico discurso. No seu agradecimento, 
emocionado e penhorado, João Pessoa con-
cluiu: “Deus não permitirá a vitória do tra-
buco sobre a lei”. Permitiu! Nove dias depois 
desse encontro do presidente com as jovens 
normalistas que o cobriram de flores verme-
lhas, seu corpo chegava a esta capital, cober-
to de flores brancas. Fora vítima do trabuco.

A tragédia da confeitaria Glória, no Reci-
fe, foi o estopim que deflagrou a chamada re-
volução de 1930, entronizando Getúlio Var-
gas no Catete por prazo indeterminado. Dali 
só sairia em 1945, com a promessa de um re-
torno triunfal. Era 26 de julho. João Pessoa, 
contrariando a opinião dos que o cercavam, 
dirigiu-se à capital pernambucana, cidade-
la inimiga e acolhedora dos que lhe faziam 
oposição. Entre estes estava o advogado João 
Dantas, injuriado com a campanha que o go-
verno da Parahyba movia contra si e seus fa-
miliares, publicamente, através do jornal ofi-
cial A União e, disfarçadamente, em ações 
policiais nos redutos eleitorais dos Dantas. 
João Dantas procurou vingança quando 
soube da presença do seu inimigo no Reci-
fe. Saiu à procura de João Pessoa pelos luga-
res mais prováveis, encontrando-o na confei-
taria cujo nome, por coincidência, escreveria 
a sua triste glória. “Eu sou João Dantas!”. Pu-
xou a arma e atirou. “Canalha, não se mata 
assim covardemente um homem”, teria dito 

a vítima. O agressor foi rechaçado pelo mo-
torista do presidente, recebendo um tiro su-
perficial. Preso, réu confesso, perdeu a vida 
enquanto hóspede na Casa de Detenção.

Como a Parahyba recebeu essa noticia, é 
tema que ocupou muitas mentes. Interessa-
me contar como o restante do Brasil chorou 
a morte de João Pessoa. A Parahyba formou 
com Minas Gerais e o Rio Grande do Sul a 
chamada Aliança Liberal para enfrentar a 
candidatura de Julio Prestes, o vitorioso go-
vernador paulista. O presidente Washington 
Luiz quebrara a gangorra do “café com leite”, 
acordo das lideranças civis com beneplácito 
militar, que visava colocar, alternadamente, 
um paulista e um mineiro na presidência da 
República. A repetição de um paulista pre-
teriu a vez de Minas. Os gaúchos aproveita-
ram o ensejo para empinar a candidatura de 
Vargas. Com fraude ou não, a verdade é que 
a chapa oposicionista Getúlio/João Pessoa 
foi derrotada pelos governistas.

Naquela noite de 26 de julho, Getúlio Var-
gas estava com a família no Cine Central, em 
Porto alegre. De repente acenderam as luzes 
e alguém subiu ao palco e gritou: “João Pes-
soa foi assassinado”. Enquanto a plateia, atô-
nita, tentava descobrir os detalhes do crime, 
Getúlio saía de mansinho e retornava ao pa-
lácio do governo. No Clube do Comércio es-
tava sendo realizado um banquete em ho-
menagem a Osvaldo Aranha, que estava 
deixando o governo gaúcho para se dedicar à 
conspiração, evitando comprometer Getúlio. 
Alguém passou um bilhete para o homena-
geado. O jantar foi imediatamente suspenso.

O trabuco  venceu a Lei

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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Quaresma: os santos estão cobertos
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Pessoa 
recorria para 
conseguir 
armar sua 
polícia
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“Sua obra 
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é o livro A 
Bagaceira, 
editado em 
1928
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Após o anúncio de revoga-
ção do uso de máscaras pelo 
município de Princesa Isabel, 
na última segunda-feira, ou-
tra cidade aderiu à suspensão 
da obrigatoriedade em am-
bientes abertos. Na tarde de 
ontem, a Prefeitura de Bayeux 
oficializou a posição, através 
de publicação do novo decre-
to de medidas que dispõe so-
bre a pandemia da Covid-19. 
Cabedelo e Campina Grande 
também devem anunciar a re-
vogação nos próximos dias.

A prefeita de Bayeux, Lu-
ciene Andrade Gomes, comu-
nicou o fim do uso obrigatório 
de máscaras para ambien-
tes abertos a partir de hoje. A 
prefeita utilizou as redes so-
ciais para informar a decisão, 
fundamentada nos índices de 
adesão à vacinação.

“Segundo a secretária de 
Saúde do nosso município, a 
cidade segue em queda de ca-
sos e mortes por Covid-19, o 
que estimula a flexibilização. 
Segundo o boletim epidemio-
lógico, Bayeux registra ritmo 
avançado na aplicação de va-
cinas. Mais de 72 mil pessoas 
já foram vacinadas com a pri-
meira dose e 61 mil com duas 
doses ou dose única”, escre-
veu Luciene Gomes.

Um decreto que atualiza 
as medidas restritivas para a 
cidade foi publicado na últi-
ma terça-feira com validade 
até 8 de abril, mas não men-

Adesão ou não de JP à medida será debatida pelo prefeito Cícero Lucena

Cidades da PB desobrigam 
a utilização de máscaras 

em ambientes abertos

Secretário vê 
precipitação  

chapa majoritária: deputado 
reSSalta importância do cargo 
de vice, em perSpectiva futura   

máScara: pela 
flexibilização   

É o terceiro político da base do 
governador João Azevêdo (PSB) a 
tratar do tema, em uma semana 
– Léo Bezerra (PSB), vice-prefeito 

de João Pessoa; o depu-
tado estadual Ricardo 
Barbosa (PSB) e, ago-

ra, o também deputa-
do Júnior Araújo (foto, 
do Avante). Refiro-me 
à sugestão para que 
Efraim Filho (União 

Brasil) e Aguinaldo Ribei-
ro (PP) possam ser candidatos a vice-governador e 
a senador, na chapa governista. Nessa ordem ou ao 
contrário. Júnior Araújo usou de argumento plausível 
para mostrar que o cargo de vice-governador não é 
menor, numa perspectiva de futuro, que o de sena-
dor. E fez uma reflexão sobre a eleição de 2026: po-
tencialmente, o vice seria candidato a sucessão da-
qui a quatro anos, com o apoio de João Azevêdo. As 
falas de agentes da base governista evidenciam um 
movimento para evitar possível defecção no grupo e 
acomodar os dois parlamentares na chapa majori-
tária, mantendo a unidade. Nesse mesmo diapasão, 
Ricardo Barbosa classificou como uma “grande per-
da” a hipótese de ou Efraim Filho ou Aguinaldo Ri-
beiro deixar o grupo por causa do natural processo 
de escolha a ser feito pelo governador. Para ele – as-
sim como para os outros governistas – se há duas va-
gas a serem preenchidas na chapa, existe uma saí-
da que pode resultar em consensualidade.       

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

prefeito do mdb anuncia  
apoio à reeleição de joão 

Sobre apoio em Segundo turno  

a pergunta: você vota em lula? 

“Quem tem boca, diz o Que Quer” 

Hervázio Bezerra (PSB) acredita ser possível que 
ex-aliados do governador João Azevêdo, entre os 
quais o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e 
a vice-governadora Lígia Feliciano (PDT), possam 
apoiá-lo no segundo turno. “Para que isso ocorra, 
tem que haver o respeito de parte a parte”, disse, 
numa TV, ressaltando que enxerga essa possibilida-
de por um motivo em particular: “Saíram [da base], 
mas não houve ataques à honra de ninguém”.  

A propósito da declaração de João Azevêdo, segun-
do a qual os integrantes da chapa majoritária pre-
cisarão votar em Lula, Hervázio Bezerra disse esta 
posição é coerente, uma vez o candidato a vice do 
petista será Geraldo Alckmin, que se filiou ao PSB. 
“Essa é a grande pergunta que precisa ser feita aos 
dois [Efraim Filho e Aguinaldo Ribeiro]: ‘você vota 
em Lula?’. É aquela coisa, de ir de corpo inteiro, já 
que o governador afirmou que esse é um dos critérios 
para compor a chapa”, disse.   

Bruno Roberto (PL) não citou nome, mas a fala dele 
sobre qual pré-candidato a senador tem o apoio 
do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Paraíba – ele, 
é claro! – é, nitidamente, dirigida ao pastor Sér-
gio Queiroz, que se lançou pré-candidato para o 
mesmo cargo, pelo PRTB. “Quem tem boca, diz o 
que quer. Vamos ver se tem provas como eu tenho 
[do apoio de Bolsonaro]”, desafiou. Recentemente, 
Queiroz disse que ter apoio de ministros de estado, 
mas não nominou quais.  

 O presidente da ALPB, 
Adriano Galdino (Repu-
blicanos) quer provocar 
a Secretaria de Saúde 
quanto à flexibilização 
do uso de máscara. Para 
ele, não “faz mais senti-
do” o uso da proteção em 
locais abertos. Recente-
mente, o secretário exe-
cutivo, Daniel Beltrammi, 
acenou sobre a possibi-
lidade de isso acontecer 
no próximo mês. Em João 
Pessoa e Campina Gran-
de, a medida já tem data 
para ser adotada: hoje, 
na ‘Rainha da Borbore-
ma’, e dia 18, na capital.      

O secretário de saúde 
da Paraíba, Geraldo 
Medeiros, é contrário 
à liberação imediata 
do uso de máscaras, a 
qual classificou como 
medida “intempestiva e 
precipitada”. Apesar de 
admitir que houve uma 
redução no número de 
casos e de mortes por 
Covid-19 no estado, ele 
afirma que a flexibiliza-
ção em relação ao uso 
do protetor facial preci-
saria estar embasada 
em dados técnicos, “em 
análise dos indicadores 
epidemiológicos”.     

Mais um prefeito de partido de oposição declarou 
apoio à reeleição de João Azevêdo. Rogério Cam-
pos, do MDB, confirmou que irá caminhar com o 
governador nas eleições deste ano – apesar de o 
seu partido ter um pré-candidato a governador, o 
senador Veneziano Vital do Rêgo. A declaração foi 
feita após reunião administrativa entre o prefeito e o 
gestor estadual. A propósito, o governador recebeu 
outros 13 prefeitos, alguns de partidos de oposição 
– além do MDB,  PSDB e PSD estiveram na lista.

cionava sobre o uso de más-
caras. Também através das 
redes sociais, a prefeita infor-
mou que orienta que a popu-
lação com imunidade baixa 
ou comorbidades mantenha o 
uso, mas sem obrigação. Além 
disso, ressaltou que a máscara 
permanece sendo exigida em 
ambientes fechados.

Cabedelo também tem 
previsão para tornar o uso 
de máscaras em ambientes 
abertos não obrigatório. Mu-
rilo Wagner Suassuana, se-
cretário de Saúde de Cabede-
lo, informou que a cidade irá 
discutir a liberação a partir 
da próxima semana. De acor-
do com o gestor, os índices de 
vacinação, baixa procura nos 
hospitais e taxa de transmis-
sibilidade permitem seguran-
ça para abrandar as medidas 
de segurança.

“Cabedelo está com uma 
perspectiva muito promisso-

ra de ampliar as flexibiliza-
ções, inclusive com a liberação 
do uso de máscaras em am-
bientes abertos, analisando 
os números que no momen-
to se mostram muito favorá-
veis. Nossa taxa de transmis-
são está em 0.7, os índices de 
vacinação da população aci-
ma de 90%, com segunda dose 
acima de 80%, vacinação da 
população de crianças acima 
de 70%. Então são índices que 
nos deixam confortáveis e, 
também, a procura por inter-
nação, busca por atendimen-
to de pacientes com síndro-
mes gripais também reduziu 
significativamente, até mes-
mo a procura por testagem 
para diagnóstico da Covid-19. 
O que nos permite, nas pró-
ximas semanas, tomar inicia-
tiva de liberar o uso de más-
caras em ambientes abertos”, 
declarou Murilo Wagner.

Em Campina Grande, a 

secretária municipal de Saú-
de informou que a medida 
está sendo avaliada pelo cor-
po técnico da pasta e pelo pre-
feito da cidade, mas deve ser 
publicada em decreto munici-
pal. Com o decreto publicado, 
a Rainha da Borborema passa 
a ser a terceira cidade com a 
adoção à medida que vai con-
tra a decisão do Governo Es-
tadual e da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES).

Durante a tarde de ontem, 
o jornalista Clilson Júnior, da 
Rádio Arapuan FM, informou 
que João Pessoa também se-
guiria a suspensão. Em conta-
to com a assessoria de impren-
sa da Prefeitura Municipal, a 
equipe de reportagem foi in-
formada de que não há nada 
oficial sobre o assunto. Além 
disso, a adesão ou não à medi-
da será debatida apenas pelo 
prefeito Cícero Lucena, que 
cumpre agenda em Brasília.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Cabedelo 
também tem 
previsão para 
tornar o uso 
de máscaras 
em ambientes 
abertos não 
obrigatório

Secretário executivo de Saúde, Daniel Beltrammi, destaca importância da máscara

O último decreto da capi-
tal, que renovou a obrigato-
riedade, foi publicado no dia 
7 de março e é válido até o dia 
18 de março.

O posicionamento da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), no entanto, é contrá-
rio aos municípios. De acor-
do com o secretário executivo 
de Saúde, Daniel Beltrammi, 
as máscaras são o único meio 
que impede, efetivamente, 
que as pessoas possam se 
contaminar.

“Nesses últimos dias te-
mos visto estados e cidades 
brasileiras anunciando que 
vão fazer a recomendação 
de suspensão do uso de más-
caras. Vejam só: as másca-

ras fazem um papel muito 
importante junto das vaci-
nas porque as vacinas, sozi-
nhas, não conseguem impe-
dir que o vírus chegue até as 
pessoas, mesmo que elas es-
tejam vacinadas. As vacinas 
fazem com que as pessoas 
vacinadas não desenvolvam 
quadros moderados e graves 
da doença. São as máscaras e 
apenas as máscaras que im-
pedem que o vírus chegue 
ao seu nariz e à sua boca. Por 
isso, fora de casa estar prote-
gido com as máscaras é fun-
damental”, relatou.

Daniel Beltrammi utili-
zou ainda os exemplos dos 
Estados Unidos e da Euro-
pa, no momento em que fo-

ram assolados pela segunda 
onda da doença, em virtude 
da chegada da variante Delta.

“Para que a gente garanta 
um futuro breve de estabili-
dade, para que a gente pos-
sa sair da condição de emer-
gência sanitária nacional e 
global, é fundamental que a 
gente possa cumprir a nossa 
parte. E, por enquanto, o uso 
de máscaras é fundamental. 
Basta que observemos o que 
os Estados Unidos e a Europa 
tiveram que enfrentar quan-
do foram alcançados pela va-
riante Delta. Até aquele mo-
mento, eles haviam feito a 
recomendação de suspensão 
do uso de máscaras em al-
guns ambientes e precisaram 

voltar atrás”, lembrou.
As recomendações, se-

gundo a SES, é de continuar 
usando máscaras e manter-se 
atento ao calendário vacinal. 

“Mais do que nunca, é 
tempo de proteção e de com-
promisso com os novos dias 
que virão. E, para isso, más-
cara no rosto, calendário va-
cinal e vacina no braço são 
fundamentais. Nós contamos 
com todas e todos vocês”, fi-
nalizou Daniel Beltrammi.

O Decreto Estadual, váli-
do de 7 de março a 7 de abril, 
reafirma a obrigatoriedade 
do uso de máscaras de pro-
teção individual em todos os 
espaços, quer seja ambiente 
aberto ou não.

Secretaria é contra decisão dos municípios

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) e o Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB) reco-
mendaram, ontem, ao prefeito 
do município de Princesa Isa-
bel, Ricardo Pereira do Nasci-
mento, que reveja a revogação 
do uso obrigatório de másca-
ras em ambientes abertos, para 
que a medida volte ao decreto 
municipal como exigência.

O documento assinado 
por Janaina Andrade de Sou-
sa, procuradora da Repúbli-
ca, e Eduardo Barros Mayer, 
promotor de Justiça, estabele-
ce um prazo de  48 horas para 
que o prefeito informe ao MPF 
e ao MPPB o acatamento ou 
não da recomendação. 

Em caso de não acatamen-
to, o destinatário poderá rece-
ber medidas cabíveis. 

A recomendação leva em 

consideração a emergência de 
saúde pública da pandemia, 
decretada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS); ne-
cessidade de padronizar os 
procedimentos normativos 
referente à gestão da pande-
mia; saúde como direito ga-
rantido pela Constituição Fe-
deral, bem como dever do 
Estado garantir políticas so-
ciais e econômicas que visem 
a redução do risco de doença. 

Além disso, o texto infor-
ma “Considerando que o po-
der discricionário do gestor 
não significa poder fazer tudo, 
em especial em situações de 
saúde que necessitam de deci-
sões técnicas para tomada de 
decisão que atinge um grande 
número de pessoas, as quais 
transcendem a circunscrição 
do editor do ato normativo”.

Os MP’s esclarecem que 
a Procuradoria do município 
informou apenas que o pre-
feito justificou a flexibilização 
por conta da redução no nú-
mero de casos de Covid-19 e 
da cobertura vacinal, fatores 
que, segundo o documento, 
não configuram justificativa 
técnica suficiente. A situação 
ainda tem um agravo já que 
o órgão com atribuição sani-
tária e/ou epidemiológica da 
cidade informou não ter da-
dos atualizados em razão da 
inoperância de sistemas de 
dados relativos à pandemia. 

A Procuradoria avalia que 
as medidas não podem ser to-
madas de forma isolada para 
que o coletivo não seja preju-
dicado. O Supremo Tribunal 
Federal (STF) entende que es-
tados e municípios possuem 

competência comum da União 
para editar normas de enfren-
tamento à Covid-19, aduzindo 
que são válidas as normas mais 
restritivas no âmbito das com-
petências dos entes federativos. 
Neste caso, o Decreto Estadual 
em vigência que exige a manu-
tenção do uso de máscaras em 
todos os locais.

“É fato notório que, em que 
pese ser primordial a mais 
ampla imunização para se evi-
tar casos graves, óbitos e inter-
nações, a vacinação não im-
pede o contágio, de forma a 
continuidade da adoção das 
medidas de distanciamento 
social, tais como o uso de más-
caras, ainda é a medida mais 
eficiente para evitar a propa-
gação do coronavírus”, finali-
zam Janaina Andrade de Sou-
sa e Eduardo Barros Mayer.

MPs pedem que prefeito reveja decisão 

Foto: Roberto Guedse
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Investimento de mais de R$ 7 mi tem como objetivo melhorar as salas de parto e diminuir a mortalidade materna

O Governo da Paraí-
ba, por meio da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
entregou, ontem, equipa-
mentos para a rede mater-
no-infantil dos hospitais de 
Cajazeiras. A ação faz parte 
do investimento de mais de 
R$ 7 milhões que tem como 
objetivo melhorar as salas 
de parto do estado e dimi-
nuir a taxa de mortalidade 
materna.

O secretário de Saúde da 
Paraíba, Geraldo Medeiros, 
ressaltou que a entrega dos 
equipamentos pretende me-
lhorar o parque tecnológico 
das unidades estaduais. A 
ideia é que os hospitais da 
região possam ter resoluti-
vidade para atender sem a 
necessidade de transferên-
cia para outros centros.

“Estamos fortalecendo 
os serviços para estar cada 
vez mais perto da popula-
ção, com equipamentos no-
vos, equiparando as unida-
des. Isso dá mais qualidade 
ao profissional de saúde e ao 
usuário do SUS. A entrega 
desses aparelhos simboliza 
a preocupação do Governo 
Estadual com a equidade da 
sociedade paraibana. Mostra 
o dinamismo e a dedicação 
deste governo com a mulher 
e o recém-nascido”, pontua.

Os equipamentos entre-
gues foram: aparelhos de fo-
toterapia; berços aquecidos; 
berços para recém-nascidos; 
cardiotocógrafos; detectores 
fetais de mesa; detectores fe-
tais portáteis; incubadoras de 
transporte neonatal; incuba-
doras neonatais estacionária; 
camas para parto; aparelhos 
de CPAP; monitores multi-
parâmetro de 12”; monitores 
multiparâmetro de 15”; moni-
tores multiparâmetro de 15” 
com capnografia; oxímetros 
de pulso de mesa; oxímetros 
de pulso portáteis; poltronas 
hospitalares e aspirador de se-
creção móvel.

SES entrega material materno-infantil
para Hospitais de Cajazeiras
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A entrega dos 
equipamentos 
pretende 
ampliar 
o parque 
tecnológico 
das unidades 
estaduais

Capacidade
A ideia é que 

os hospitais da 
região possam 

ter resolutividade 
para atender sem 
a necessidade de 

transferência para 
outros centros

Visita
O objetivo da 

visita técnica é 
conhecer o modelo 
de regionalização 
da proteção social 

especial de média e 
alta complexidade 

executado na Paraíba

CarGo FederaL

Paraibano é 
nomeado para 
a presidência 
do Ipea

Paraibano de Conceição, 
no Sertão do estado, o profes-
sor Erik Alencar de Figuei-
redo foi nomeado ao cargo 
de presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). A nomeação foi publi-
cada, ontem, em portaria da-
tada do dia anterior, pelo Mi-
nistério da Economia. 

Atuando como docente 
permanente da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
Erik Alencar de Figueiredo, já 
fazia parte da atual gestão do 
Governo Federal, ocupando o 
cargo de subsecretário de Polí-
tica Fiscal da Secretaria de Polí-
tica Econômica (SPE), também 
do Ministério da Economia.

A decisão, assinada pelo 
ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, é acompanhada da 
exoneração do antigo presi-
dente, Carlos Von Doellinger. 

No Ipea, o paraibano vai 
desenvolver atividades rela-
cionadas com pesquisa na 
área de economia, que auxi-
liarão o Governo Federal na 
tomada de decisões. 

 Erick Alencar tem vasta 
carreira na pesquisa em eco-
nomia com 67 artigos publi-
cados em revistas nacionais e 
internacionais.

Além de professor per-
manente da instituição da 
Paraíba, é de produtivida-
de em pesquisa nível 1D do 
Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), com pós-
doutorado na Universidade 
do Tennessee, nos Estados 
Unidos, e doutorado em eco-
nomia pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Possui graduação 
em Ciências Econômicas pela 
UFPB e cursou Mestrado em 
Economia, na mesma institui-
ção. Sua pesquisa é direcio-
nada aos temas de economia 
internacional, fluxos econômi-
cos, economia social e econo-
mia aplicada. 

Através da assessoria de 
imprensa, o reitor da UFPB 
Valdiney Veloso Gouveia des-
creveu a nomeação do profes-
sor como uma honra para a 
universidade.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Novos equipamentos garantem o fortalecimento do atendimento hospitalar, como uma forma de 
prestar um serviço de qualidade à população, não só de Cajazeiras, mas também de toda a região

paraíba na assistênCia soCiaL

Experiência é modelo para o país
A equipe técnica da Pro-

teção Social Especial da Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh) 
recebeu, esta semana, uma 
comitiva da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do 
Estado de Santa Catarina. 
O objetivo da visita técnica 
é conhecer o modelo de re-
gionalização da proteção so-
cial especial de média e alta 
complexidade executado na 
Paraíba, pioneiro e referên-
cia no país.

Na comitiva catarinen-
se estavam o secretário de 
Estado do Desenvolvimen-
to Social, Claudinei Mar-
ques; a diretora de Assistên-
cia Social, Luciane Natalícia; 
a gerente da Proteção Social 
Especial de Média Comple-
xidade, Gabriella Dornelles; 
e a gerente da Proteção So-
cial Especial de Alta Com-
plexidade, Maíra Ribeiro.

O secretário do Desen-
volvimento Humano, Tibé-
rio Limeira, recebeu a co-
mitiva e destacou que a 
visita do secretário Clau-
dinei Marques e de toda a 
equipe de Santa Cantari-
na é simbólica e demonstra 
que a Paraíba está no cami-
nho certo. “Além de cum-
prir com suas obrigações, 
a Paraíba está também ino-
vando, sendo pioneira em 
diversas políticas públicas 
e tornando-se referência no 
Brasil. A Paraíba tem feito 
esforços e uma gestão fis-

cal diferenciada que tem per-
mitido esses investimentos 
nas políticas sociais, virando 
referência e trazendo equi-
pes como a de Santa Catarina 
para conhecer a nossa expe-
riência, a fim de levar inova-
ções para as políticas sociais 
do seu estado e para região 
Sul. Temos orgulho, ficamos 
muito felizes, e obviamente, 
nossos companheiros de San-
ta Catarina são muito bem-
vindos ao nosso estado”, afir-
mou o secretário Tibério.

Já o secretário de Desen-
volvimento Social do Estado 
de Santa Catarina, Claudi-
nei Marques, destacou que 
hoje o estado da Paraíba é 
exemplo com relação à re-
gionalização. “Estamos aqui 
com uma equipe técnica, 
e ficaremos até esta quin-
ta-feira (10), conhecendo e 
acompanhando em deta-
lhes como se instalou esse 
sistema de regionalização 
tão importante para a assis-
tência social, sobretudo para 
os municípios mais distan-
tes da capital. Se nós não ti-
vermos um sistema de re-
gionalização, os municípios 
pequenos ficam desassisti-
dos. Escolhemos o estado 
da Paraíba e estamos gos-
tando muito do que esta-
mos vendo nas apresenta-
ções da equipe técnica da 
assistência social da Paraí-
ba”, enfatizou.

O estado de Santa Ca-
tarina tem 295 municípios, 

dos quais 234 municípios 
são de porte 1, ou seja, com 
menos de quatro mil habi-
tantes. Esses municípios 
têm mais dificuldade de es-
truturar alguns serviços da 
proteção social especial. Se-
gundo os estudos iniciais 
para regionalização reali-
zados pela equipe do pró-
prio estado, foram identifi-
cadas maiores necessidades 
nos municípios localizados 
no grande Oeste e meio Oes-
te que chegam a distar cer-
ca de 10 horas da capital Flo-
rianópolis. 

A diretora de Assistência 
Social de Santa Catarina, Lu-
ciane Natalícia, destaca a im-
portância da regionalização 
para os municípios de pe-
queno porte. “Sabemos que 
os municípios de pequeno 
porte, muitas vezes por ques-
tões financeiras ou de equi-
pe, não têm as condições de 
estar estruturando os equi-
pamentos do Suas, conforme 
as nossas orientações. Então 
os serviços regionalizados, 
de responsabilidade do es-
tado para os municípios, são 
bem importantes em relação 
às demandas dos territórios. 
O estado de Santa Catarina já 
vem acompanhando, desde 
2014, o Ministério da Cida-
dania, até então, Ministério 
do Desenvolvimento Social, 
a fim de organizar em nosso 
estado esses serviços regio-
nalizados”, pontuou.

A diretora do Suas no 

estado catarinense, ainda 
explica que a exemplo da 
Paraíba a ideia inicial é pro-
mover a regionalização dos 
serviços de média complexi-
dade, por meio da implanta-
ção dos Creas Regionais. “A 
lógica é que possamos for-
talecer a prevenção no Suas 
para que não chegue a uma 
violação de direitos. Então, 
pensamos inicialmente na 
regionalização dos Creas 
para que possamos evitar as 
situações que levem a saída 
dos usuários de suas convi-
vências familiares e comu-
nitárias. Esse seria nosso 
desenho embrionário, mas 
ainda estamos em fase de 
estudos e levantamentos. 
Com toda certeza esta visi-
ta vai subsidiar esse proces-
so”, enfatiza.

Foto: Secom-PB

Sefaz-PB libera boleto do IPVA 
2022 para realizar pagamento

pLaCa Com FinaL 3

Os proprietários de veí-
culos no estado da Paraí-
ba com placa final 3 já po-
dem emitir o boleto do IPVA 
(Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automo-
tores) para efetuar o paga-
mento do exercício de 2022. 
Para os donos dos carros e 
motos dessa placa garanti-
rem o desconto de 10% de-
verão efetuar o pagamento 
em cota única à vista até o 
dia 31 de março.

Os contribuintes têm ain-
da outras duas opções para 

pagamento do tributo da 
placa com final 3, mas desta 
vez sem o desconto: o parce-
lamento em três vezes, sen-
do a primeira com venci-
mento também até o dia 31 
de março; e a terceira opção 
é o pagamento total do IPVA 
apenas em 31 de maio. Dú-
vidas na emissão do IPVA 
podem ser resolvidas por 
e-mail: gerencia.itcd.ipva@
sefaz.pb.gov.br

Para emitir o boleto do 
IPVA, o proprietário preci-
sa ter dados como CPF ou 

CNPJ (Pessoa Jurídica); nú-
mero da placa do veículo e 
do Renavam. No ato de im-
primir aparece duas opções, 
DAR (Documento de Arre-
cadação) ou Ficha de Com-
pensação. Na opção DAR, o 
contribuinte somente paga-
rá nas agências bancárias 
oficiais como Banco do Bra-
sil, Caixa Econômica Fede-
ral e o Banco Itaú, enquanto 
na opção Ficha de Compen-
sação, o contribuinte pode-
rá pagar em qualquer insti-
tuição bancária. 

MPF-PB encerra a fiscalização da 
campanha de vacinação da Covid

em LuCena

O Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF-PB) fi-
nalizou, ontem, em Lucena, a 
série de fiscalização da campa-
nha de vacinação contra a Co-
vid-19 de crianças com idade 
entre cinco e 11 anos que ha-
viam recebido doses vencidas 
e destinadas a adultos, entre os 
meses de dezembro e janeiro. 
A ação aconteceu no Assenta-
mento Outeiro de Miranda, 
cujo ciclo vacinal do público 

infantil na comunidade tam-
bém foi encerrado. 

De acordo com a procurado-
ra Janaína Andrade, a campa-
nha de vacinação para as crian-
ças continuará nos pontos de 
vacinação que devem ser dis-
ponibilizados pela Secretaria de 
Saúde do município, e quem de-
sejar vacinar os filhos deve pro-
curá-los no momento oportuno. 

A procuradora disse que a 
Prefeitura de Lucena deve ado-
tar, de maneira ágil, um plano 
para imunizar os adolescentes 
maiores de 12 anos, que tam-

bém tenham recebido de for-
ma irregular a vacina. 

Janaína também ressaltou 
que o erro constatado e devi-
damente corrigido não afeta a 
segurança da vacina, seja para 
adulto ou para crianças, e que 
os responsáveis, incluindo o 
prefeito Leo Bandeira, no âm-
bito da gestão municipal, já 
foram devidamente tomadas 
em conformidade com “o que 
orienta o Conselho Nacional 
do Ministério Público e a pró-
pria legislação da Justiça con-
sensual”.

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



A Paraíba é o 5º estado 
que mais vacinou crianças 
contra a Covid-19 no Bra-
sil, segundo a Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(OPAS). Até a segunda-fei-
ra (8), a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) contabilizou 
a aplicação de 187.429 doses 
de vacina contra Covid-19 
em crianças com idade entre 
cinco e 11 anos. Desse total, 
184.974 crianças receberam 
uma dose e 2.455 se apre-
sentaram para duas doses.

O total de indivíduos 
dessa faixa etária elegíveis 
para receber a vacina na Pa-
raíba é de 389.012 crianças, 
sendo assim, 48% do públi-
co-alvo já iniciou o esque-
ma vacinal contra Covid-19 
no estado. Os dados são pro-
venientes do painel Locali-
za SUS.

 Na Paraíba, a vacinação 
infantil contra a Covid-19 
foi iniciada em 15 de janei-
ro, quando a SES enviou aos 
223 municípios paraibanos 
o primeiro lote contendo um 
total de 23.600 doses do imu-
nizante pediátrico produzi-
do pela Pfizer/Comirnaty. 
Pouco depois, em 25 de ja-
neiro, foi autorizada a utili-
zação da vacina CoronaVac 
em crianças sem comorbi-
dades com idade a partir de 
6 anos, desde que utilizada 
uma dose menor que a indi-
cada para adultos, o que ace-
lerou a vacinação de crian-
ças Brasil. 

 Para o secretário esta-
dual de Saúde, Geraldo Me-
deiros, a boa notícia ainda 
não é motivo de comemora-
ção. “Desde o aparecimen-
to da variante Ômicron, o 
número de internações de 
crianças tem aumentado 
consideravelmente e alguns 
estados já estão com 100% de 
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Equipes de saúde já aplicaram mais de 187 mil doses de imunizantes nas crianças de 5 a 11 anos de idade

PB é o 5o estado na vacinação infantil
covid-19

n  
A Paraíba 
imunizou 
184.974 
crianças com  
uma dose de 
vacina contra 
Covid-19 e 
2.455 com 
duas doses

ocupação de leitos pediátri-
cos para Covid-19. O núme-
ro de crianças vacinadas na 
Paraíba é animador e deve 
servir de incentivo para os 
pais que ainda não vacina-
ram seus filhos: com mais de 
187 mil doses aplicadas, não 
há registros de eventos ad-
versos graves e as reações à 
vacina são iguais a qualquer 
outra que tomamos, desde 
o momento do nosso nasci-
mento”, reforça.

Ainda segundo o secre-
tário, “o objetivo da vacina-
ção é proteger a população 
contra as formas graves da 
doença e os óbitos, e isso in-
clui também o público in-
fantil. Todos os municípios 
dispõem de doses para am-
pliar o número de crianças 
vacinadas e avançar com o 
percentual de indivíduos 
com esquema vacinal com-
pleto no estado”, finaliza Ge-
raldo Medeiros.

No Brasil, mais de 8,6 
milhões de doses de vaci-
nas pediátricas contra Co-
vid-19 já foram aplicadas. 
Entre os cinco estados que 
mais vacinaram, três per-
tencem à região Nordeste: 
Em primeiro lugar está o 
Ceará, seguido de São Pau-
lo, Distrito Federal, Per-
nambuco e Paraíba.

As vacinas
Público infantil está 

sendo vacinado 
com doses da Pfizer 

e da CoronaVac

A Paraíba ultrapassou on-
tem a marca de oito milhões 
de doses contra a Covid-19 já 
aplicadas na população. De 
acordo com dados do Minis-
tério da Saúde, através do Sis-
tema de Informação, o estado 
registra 8.003.804 doses apli-
cadas, sendo 3.402.357 pes-
soas vacinadas com a pri-
meira dose, o equivalente a 
83,82% da população. Além 
de 3.036.108 completaram os 
esquemas vacinais, o equiva-
lente a 76,87% da população.

Do total de vacinados com 
o esquema primário com-
pleto, 3.036.108 tomaram as 
duas doses e 83.990 utiliza-
ram imunizante de dose úni-
ca. Um total de 34.965 pessoas 
que fazem parte da popula-
ção imunossuprimida recebe-
ram doses adicionais. Já entre 
as doses de reforço, 1.446.377 
pessoas a partir de 18 anos já 
receberam seus imunizan-
tes. Até o momento, a Paraí-
ba já distribuiu um total de 
8.561.445 doses de vacina aos 
municípios. 

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) informou, tam-
bém ontem, o registro de no-
vos 1.184 casos de Covid-19, 
sendo 24 deles com quadros 
moderado ou grave, que ne-

Oito milhões de doses aplicadas

Foto: Roberto Guedes

Prontovida 
deixa de ser 
apenas Covid

Com a redução dos ca-
sos de Covid-19 e diante 
da baixa ocupação de lei-
tos, em João Pessoa, o Hos-
pital Prontovida, no bairro 
de Tambiá, passou a aten-
der, ontem, pacientes com 
outras patologias na uni-
dade. Com isso, a institui-
ção volta a ser mista, aten-
dendo pacientes vítimas 
do coronavírus ou não.

"O Prontovida volta a 
ser misto, Covid e não Co-
vid, porque a gente estava 
com a taxa de ocupação 
baixa, com poucos pacien-
tes internados", explicou o 
diretor-geral do hospital, 
Gustavo Rique.

A decisão foi tomada 
após reunião entre a dire-
toria do hospital e a secre-
tária de Saúde Margareth 
Diniz e tem como objetivo 
ofertar mais vagas para a 
rede municipal.

"A gente esperou pas-
sar essa fase. Estamos com 
taxa baixa de ocupação há 
mais de 15 dias. Mas, es-
tamos preparados para, 
se precisar, voltar a abrir 
mais leitos Covid", desta-
cou o diretor. Apenas oito 
pacientes estão internados 
atualmente no Prontovi-
da, com Covid ativa, sen-
do seis na UTI e dois na 
enfermaria. Também estão 
internados em tratamento 
na unidade oito pacientes 
pós-Covid.

De acordo com o dire-
tor-geral do Prontovida, 
30 leitos ficarão reserva-
dos para pacientes infec-
tados pelo coronavírus. 
"A gente ainda deixou 20 
leitos de UTI e 10 leitos de 
enfermaria só para Covid, 
porque se tiver uma nova 
onda, estaremos prepara-
dos para atender aos pa-
cientes", informou.

O atendimento misto, 
ressalta, é o melhor a ser 
feito nesse momento para 
conseguir tratar outras 
doenças, principalmen-
te da parte cardiológica. 
"Dessa forma, a gente con-
segue ajudar mais a rede 
municipal de Saúde", dis-
se Gustavo Rique.

As visitas aos pacientes 
internados no Hospital Esta-
dual de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Lu-
cena, em João Pessoa, foram 
retomadas, ontem. A libera-
ção segue todos os protoco-
los e contempla os pacientes 
das áreas de Unidade de Te-
rapia Intensiva (I, II, III, IV e 
pediátrica), Amarela, Verde e 
enfermarias, além do Centro 
de Assistência Avançada no 
Trauma do Idoso ( CAATI).

O retorno só é possível 
graças ao avanço da vaci-
nação no estado e a redução 
de casos de Covid-19. Para 
o diretor-geral da institui-
ção, Laecio Bragante, esse é 
mais um passo importante 
em prol dos pacientes. “Va-
mos retomar as visitas em 
todas as áreas, respeitando 
sempre os decretos e pro-
tocolos sanitários vigentes, 
pois prezamos muito pela 
humanização e excelência 
no trabalho desenvolvido no 
hospital”, completou. 

Trauma de JP retoma visitas a internos

Com a implantação do 
novo protocolo é permiti-
do um visitante por pacien-
te, sendo maior de 18 anos. 
É necessário apresentar um 
documento de identificação 
com foto, comprovante de 
vacinação Covid-19, com as 
duas doses aplicadas. É re-
comendado também que o 
familiar chegue meia hora 
antes para receber todas as 

orientações, e durante a vi-
sita é proibido entrar com 
aparelhos eletrônicos, bolsas, 
comida e material não solici-
tado pela equipe assistencial. 

Segundo a coordenadora 
do Serviço Social, Keilla Me-
deiros, antes da entrada dos 
visitantes, eles recebem to-
das as informações necessá-
rias para uma visita segura. 

“Os visitantes foram 
orientados quanto à obriga-
toriedade do uso de másca-
ras, virem de calça compri-
da e sapatos fechados, bem 
como a retirada de adornos 
(brinco, anéis, relógios e etc.), 
além da necessidade de se-
guir todas as recomendações 
de higienização das mãos e 
distanciamento social. Os vi-
sitantes não podem apresen-
tar sinais e/ou sintomas gri-
pais”, ressaltou.

Mais informações podem 
ser adquiridas pelo setor do 
Serviço Social, pessoalmen-
te, ou pelos telefones: 3216-
5752/3216-5701.

Usuários
Liberação contempla 

os pacientes das 
áreas de UTI (I, II, 

III, IV e pediátrica), 
Amarela, Verde e 

enfermarias, além 
do CAATI

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

cessitam de apoio hospitalar, 
o equivalente a 2,03% do total 
de casos divulgados. Também 
foram registrados sete faleci-
mentos, sendo três ocorridos 
entre 24h de terça-feira e on-
tem, entre a publicação dos 
boletins.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) na Paraíba é 
de 26%. Nas enfermarias para 
adultos, o número é de 17%. Já 
entre as macrorregiões de saú-
de, o Sertão possui a maior 
taxa de ocupação em UTI com 
42% e 13% em enfermarias. A 
Região Metropolitana de João 
Pessoa aparece na sequência 
com 36% de ocupação em UTI 
e 16% em enfermarias. Na re-
gião sediada por Campina 
Grande, os números são de 
11% em UTI, além do registro 
de aumento de 3% para 19% 
em enfermarias. Os dados são 
relativos aos leitos exclusivos 
para adultos.

Entre terça-feira e quarta-
feira, apenas um paciente foi 
hospitalizado nas unidades de 
referência para o tratamento 
da doença no Estado, segun-
do o Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar. Ao todo, 
142 pacientes estão internados 
pela Covid-19.

A Paraíba totaliza 583.564 
casos confirmados da doença, 
sendo 428.836 considerados 
recuperados e 10.142 mortes. 

Vacinação infantil contra a Covid-19 foi iniciada na Paraíba no último dia 15 de janeiro
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A Paraíba ganhará mais 
um espaço de saúde voltado 
para a população trans e tra-
vesti, desta vez na cidade de 
Campina Grande, no Agres-
te. A inauguração aconte-
ce amanhã no Hospital de 
Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, 
onde o Ambulatório de Saú-
de Integral para Travestis e 
Transexuais da Paraíba (Am-
bulatório TT-PB) está instala-
do. Esse é o segundo ambu-
latório do estado, o primeiro 
é localizado em João Pessoa, 
no Complexo Hospitalar Cle-
mentino Fraga.

A primeira capacitação 
voltada aos profissionais da 
equipe que atuará no ambu-
latório TT foi realizada na úl-
tima terça-feira, em conjun-
to com os coordenadores de 
acolhimento, recepção e segu-
rança, além do corpo diretor 
– jurídico, recursos humanos 
e direção. O atendimento no 
local contará com essa equipe 
multiprofissional que envol-
verá psiquiatras, endocrino-
logistas, urologistas, ginecolo-
gistas, psicólogos, assistentes 
sociais, enfermeiros e gerên-
cia administrativa.

O encaminhamento para 
o ambulatório será feito atra-
vés do Centro de Referência 
Luciano Bezerra, no bairro de 
São José, em Campina Grande. 
A equipe interdisciplinar de-
senvolverá um plano terapêu-

Inauguração da unidade ocorre amanhã e o serviço também será disponibilizado para o público travesti 

Ambulatório para pessoas trans
no trauma cg

tico individualizado para cada 
paciente, buscando atender as 
necessidades e especificidades 
de cada um. Para ter acesso ao 
processo transexualizador é 
necessário ter, pelo menos, 18 
anos de idade.

De acordo com a secretária 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Lídia Moura, o ser-
viço é de suma importância. O 
atendimento agora estendido 
para outras regiões do estado 
ajuda a ampliar o acesso des-
sa população a um espaço que 
lhe garanta saúde integral com 
dignidade. “As pessoas que 

vêm do Sertão, por exemplo, 
também podem acessar esse 
serviço em Campina Grande. 
Essa facilidade é muito impor-
tante no atendimento a essa 
população, isso traz garantias 
de melhor qualidade de vida”, 
destacou.

Para Lídia, é papel do Es-
tado oportunizar esse e ou-
tros tipos de atendimento que 
assegurem direitos a todos, 
principalmente a parcela da 
população que, geralmente, 
é marginalizada socialmen-
te. “Na medida em que a po-
pulação transexual e traves-

Pavimentação de rodovia facilitará 
escoamento da produção no Sertão

Em Bonito dE Santa fé

O Governo do Estado está 
implantando e pavimentan-
do a rodovia PB-392, no tre-
cho Bonito de Santa Fé com 
a divisa da Paraíba e o esta-
do do Ceará, no Alto Sertão. 
Atualmente, o Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
da Paraíba (DER-PB) está fi-
nalizando os serviços de ater-
ros em 60% dos quatro quilô-
metros, prosseguindo com 
aplicação de sub-base, base e 
aplicação do tratamento su-
perficial duplo (TSD), que co-
meçará em breve.

 O engenheiro do DER e 
gestor da obra, Sávio Medei-
ros Nunes, disse que os ser-
viços estão sendo realiza-
dos dentro da programação 
prevista, embora reconheça 
que as constantes chuvas te-
nham atrapalhado o anda-
mento normal das atividades.

A obra, de grande impor-
tância do ponto de vista social 

e econômico para a região, é 
executada pela empresa con-
tratada AL Almeida Enge-
nharia Ltda. Segundo o ges-
tor, o Governo do Estado está 
investindo R$ 4,2 milhões, 
com recursos próprios do Te-
souro Estadual, beneficiando, 
diretamente, mais de 12 mil 
habitantes do município de 
Bonito de Santa Fé, além de 
milhares de pessoas da re-
gião sertaneja. 

Ao destacar a importância 

da pavimentação do trecho, 
o engenheiro Sávio Medei-
ros, assegura que são vários 
os benefícios. “A obra da PB-
392, entre Bonito de Santa Fé 
e divisa Paraíba/Ceará, abri-
rá novos caminhos para o de-
senvolvimento econômico da 
região, gerando a facilidade 
de deslocamento e, também, 
o escoamento da produção lo-
cal. Essa obra vai proporcio-
nar a melhoria da qualidade 
de vida para a população”, 
ressaltou.

 Aldineto Nunes de Frei-
tas, Jeseci Oliveira de Sousa 
e Severino Freitas, residentes 
na região, afirmam que a obra 
executada pelo Governo do 
Estado da Paraíba vai trazer 
muitos benefícios para a po-
pulação local, especialmen-
te, intensificar o intercâmbio 
com os municípios de Barba-
lho e Juazeiro do Norte, todos 
no Ceará.

JP implanta modelo sustentável da 
política de reciclagem de resíduos

LimpEza urBana

A Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur) está implan-
tando um modelo sustentá-
vel da política de reciclagem 
de resíduos sólidos, em João 
Pessoa. O planejamento é 
de implantação de 10 nú-
cleos de coleta seletiva, be-
neficiando toda a cidade e 
atendendo ao Novo Marco 
Legal do Saneamento Bási-
co, no Brasil. Dois prédios já 
estão em construção, sendo 
um no Ernesto Geisel e ou-
tro em Mangabeira.

Conforme o superinten-
dente da Emlur, Ricardo Ve-
loso, a cidade foi dividida 
em 10 polos e cada um de-
les será contemplado com a 
construção dos equipamen-
tos. “Os núcleos de recicla-
gem terão uma estrutura 
moderna e sustentável, uti-
lizando, por exemplo, ener-
gia solar, aproveitamento 

de água da chuva e circui-
to elétrico inteligente. Já de-
finimos como locais, inicial-
mente, os bairros do Geisel 
e Mangabeira, após criterio-
sa análise de engenheiros da 
Diretoria de Operações da 
Emlur”, afirma.

Em 30 de maio de 2003, o 
Município de João Pessoa fir-
mou contrato para a conces-
são com exclusividade dos 
serviços públicos de implan-
tação e operação do Ater-
ro Sanitário Metropolitano. 
Conforme o contrato, tam-

bém cabe à empresa a im-
plantação e operação dos 
núcleos de coleta seletiva.

Ricardo Veloso explica 
que a construção dos equi-
pamentos também segue o 
que determina um Termo 
de Ajustamento de Condu-
ta firmado com o Ministério 
Público Estadual, cuja exe-
cução também está sendo 
acompanhada pelo Minis-
tério Público Federal.

Funcionamento
Conforme o Novo Mar-

co Legal do Saneamento Bá-
sico, os materiais reciclá-
veis chegarão aos núcleos 
já segregados, a exemplo 
de vidro, plástico, papel ou 
metal, por exemplo. Os pré-
dios não receberão mate-
riais contaminados e nem 
vão interferir no cotidiano 
da população residente no 
entorno dos núcleos.

Ampliar
Projeto é implantar 

10 pontos de 
coletiva seletiva

Obra
Obra beneficiará 

12 mil pessoas que 
moram na região

Governo do Estado está investindo recursos na ordem de R$ 4,2 milhões na pavimentação da PB-392

Foto: Secom-PB

Imagem: Secom-JP

Dois pontos de coleta sele-
tiva no modelo do projeto 
estão em construção, um 
no Ernesto Geisel e outro 
em Mangabeira

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Idade
É preciso ter 18 

anos para fazer a 
transexualização 

ti têm acesso a esses serviços, 
elas vão ter maior qualidade 
de vida, mais saúde, a autoes-
tima fica preservada”, justifi-
cou a secretária.

Segundo Ingrid Ramalho, 
diretora-geral do Hospital de 
Trauma de Campina Grande, 
o ambulatório TT é reflexo da 
gestão inclusiva do Governo 
do Estado, atuando através da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-PB). O intuito é abarcar 
todas as necessidades existen-
tes dentro do âmbito da saúde 
da população paraibana. 

Para Jade Vaccari, de 31 
anos, professora de Filosofia 
e integrante da Associação de 
Pessoas Travestis, Transexuais 
e Transfeministas da Paraí-
ba (Aspttrans-PB), o serviço é 

muito importante no acolhi-
mento com respeito ao gêne-
ro que a pessoa quer ser tra-
tada, que deve acontecer em 
qualquer lugar. 

A professora ressalta que 
essa é uma longa luta do mo-
vimento que teve nomes como 
Fernanda Benvenutty à frente. 
“Essa luta que resultou nes-
ses ambulatórios, que existem 
poucos lugares no Brasil, exis-
te uma luta para ampliar, para 
se ter mais, para que interio-
rize. A existência desses am-
bulatórios é primordial”, afir-
mou Vaccari.

Atendimento no ambulatório será feito por uma equipe multiprofissional, que buscará suprir as necessidades específicas de cada pessoa que procurar o serviço

Foto: Secom-PB
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A família do garoto autis-
ta Alexandre, de 9 anos, que 
teve morte encefálica confir-
mada às 19h da última terça-
feira pela equipe médica do 
Hospital de Trauma senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa, autorizou a doação 
de órgãos do garoto. A cap-
tação do fígado e dos rins 
estava prevista para aconte-
cer nas primeiras horas des-
ta quinta-feira. Já as córneas 
serão retiradas e enviadas ao 
Banco de Olhos para distri-
buição após análise. 

Um homem de 67 anos do 
Rio de Janeiro deve receber o 
fígado; um menino de 8 anos 
de são Paulo, um dos rins; e 
uma adolescente de 15 anos 
do Rio Grande do Norte, o 
outro rim. 

segundo informações do 
diretor-geral do Hospital de 
Trauma, Laécio Bragante, no 
momento em que a criança 
se engasgou com uma bexi-
ga, ele estava em tratamen-
to em uma clínica no bairro 
de Tambauzinho, na capi-
tal. Após a morte do garo-
to, a família registrou bole-
tim de ocorrência e a polícia 
abriu inquérito para apurar 
as circunstâncias da morte.

Após o engasgo, ocorri-
do segunda-feira passada, o 
garoto sofreu duas paradas 
cardíacas durante o socor-
ro prestado pelo serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (samu). Ele se mante-
ve em estado grave até che-
gar ao hospital, onde sofreu 
mais uma parada cardíaca. 
Após vários exames, o pro-
tocolo de morte encefálica 
(morte cerebral) foi confir-

mado por volta das 19h da 
terça-feira.

“É importante destacar 
que a mãe da criança mes-
mo neste momento de dor, 
já que ele era filho único, au-
torizou a doação dos órgãos 
para que outras crianças fos-
sem salvas. Esse foi um ges-
to de extrema importância e 
de amor à vida”, destacou o 
diretor-geral do Hospital de 
Trauma.

Circunstâncias da morte
Após a morte da crian-

ça, a família registrou bole-
tim de ocorrência e o delega-
do Pedro Ivo revelou que já 
solicitou as imagens do cir-
cuito de câmeras da clíni-
ca onde a criança estava em 
tratamento para que seja fei-
ta uma investigação sobre 
as circunstâncias da morte.  
Os resultados serão encami-

nhados para a Delegacia de 
Repressão aos Crimes con-
tra a Infância e a juventude, 
que é comandada pela dele-
gada Joana Darc.

Ainda segundo o dele-
gado Pedro Ivo, a família 
informou no boletim que a 
criança tinha sido deixada na 
clínica para o tratamento. Em 
determinado momento, eles 
receberam uma ligação in-
formando que o menino te-
ria se engasgado com uma 
bola de sopro acidentalmen-
te. Imediatamente, a criança 
foi socorrida pelo samu para 
o Hospital de Trauma, mas 
não resistiu e acabou tendo 
morte cerebral na noite de 
terça-feira. O velório do me-
nino será realizado hoje, às 
11h, no Parque das Acácias.

Nota da Clínica
Através de nota a dire-

toria da ‘Clínica sentidos’ 
onde o garoto estava em 
tratamento explicou que o 
evento ocorrido com o seu 
paciente foi uma dolorida fa-
talidade. Contudo informa 
que manterá o anonimato 
das pessoas envolvidas em 
respeito sobretudo a famí-
lia. A criança é paciente de lá 
há mais de dois anos e desde 
sempre foi tratado por todos 
os profissionais com muita 
atenção e carinho.

Ainda segundo a nota, 
na segunda-feira (7), a 
criança compareceu a clíni-
ca para seus procedimentos 
de rotina, já que tem trans-
torno do Espectro do Autis-
mo, o que durou boa parte 
da manhã. Finalizado o úl-
timo procedimento, e en-
quanto esperava ser bus-
cado pelos pais, na sala de 
espera, devidamente acom-

panhado por um membro 
da equipe, acabou por bron-
coaspirar uma bexiga que 
tomou da mão do referido 
profissional de forma ar-
rebatadora colocando-a na 
boca.

De imediato a clínica 
acionou o samu e avisou aos 
pais. E, enquanto esperava a 
chegada da ambulância, pro-
fissionais de saúde que esta-
vam na clínica, fizeram os 
procedimentos iniciais de 
urgência. A diretoria do es-
tabelecimento destacou ain-
da que fez de tudo que estava 
ao alcance deles para evitar 
complicações a criança. “Que 
Deus dê força a família para 
suportar essa tempestade. 
Todos nós que fazemos parte 
da Clínica sentidos, estamos 
irmanados em oração e na fé 
de que Deus é Pai de miseri-
córdia”, finaliza a nota.

Mafioso localizado na Paraíba 
aguarda decisão de Bolsonaro

extradição

O Ministério da Justi-
ça e segurança Pública está 
aguardando o aval do pre-
sidente da República Jair 
Bolsonaro para iniciar os 
trâmites de cooperação in-
ternacional para realizar a 
extradição e entregar ao go-
verno italiano o mafioso Roc-
co Morabito, que teve a sua 
extradição autorizada pela 
Primeira Turma do supre-
mo Tribunal Federal (sTF) 
na terça-feira (8). 

Apontado como líder da 
máfia calabresa ‘Ndranghe-
ta, ele foi preso por agentes 
da Interpol no dia 24 de maio 
do ano passado em um ho-
tel de João Pessoa. O mafioso 
estava foragido desde 2019, 
após fugir de uma cadeia no 
Uruguai, onde aguardava 
extradição. Ele está preso no 
Presídio de segurança Máxi-
ma do Distrito Federal.

A extradição de Morabi-
to foi autorizada nessa terça-
feira (8) pelo sTF em atendi-
mento a pedido do governo 
da Itália, onde deverá cum-
prir quatro condenações cri-
minais por tráfico internacio-

nal de droga e envolvimento 
com organização criminosa, 
ocorridos em Milão.

A prisão do mafioso na 
Paraíba foi realizada por 
uma equipe da Polícia Fede-
ral. A ação foi divulgada, na 
época, pelo delegado Ander-
son Torres, após minucioso 
levantamento, realizado em 
conjunto entre o Brasil e a Itá-
lia, que resultou na prisão do 
chefe da máfia italiana pro-
curado pela Interpol. 

segundo a Polícia Fede-
ral, há registro da atuação 
de Rocco Morabito no trá-
fico de drogas entre Brasil 
e Europa, desde os anos 90. 
Em 2017, com base em infor-
mações da Interpol em Brasí-
lia, ele chegou a ser preso no 
Uruguai, depois de 22 anos 
foragido, mas fugiu da pri-
são dois anos depois.

O pedido de extradição 
do mafioso foi solicitado pelo 
Escritório Central Nacional 
da Interpol no Brasil e teve 
como relatora no sTF a mi-
nistra Cármen Lúcia que, no 
dia 19 de outubro de 2019, de-
cretou a prisão preventiva de 
Rocco. Com a decisão do sTF 
cabe a Jair Bolsonaro autori-
zar a extradição.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Criança de 9 anos morreu terça-feira, no Hospital de Trauma de JP, após engolir um balão de borracha

Família vai doar órgãos de menino
solidariedade

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Morabito estava foragido desde 2019, após fugir do Uruguai

Foto: Arquivo/A União
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O italiano 
Rocco Morabito 
é apontado 
como líder da 
máfia calabresa 
‘Ndrangheta e foi 
preso por agentes 
da Interpol no dia 
24 de maio do 
ano passado em 
um hotel de João 
Pessoa

Polícia Militar apreende 4,6 mil 
comprimidos de ecstasy em JP

Combate ao tráfiCo

Uma equipe do 1º Ba-
talhão da Polícia Militar 
apreendeu, na noite da últi-
ma terça-feira (8), 4.655 com-
primidos de ecstasy – droga 
sintética que causa alucina-
ções nos usuários – na noite 
dessa terça-feira (8), no bair-
ro da Torre, em João Pessoa. 
O material foi abandonado 
por dois suspeitos, que cor-
reram para dentro de uma 
comunidade ao perceberem 
a entrada da PM na rua são 
sebastião.

No local, além dos com-
primidos, foram apreendi-
das também balanças de 
precisão e porções de dro-
gas dos tipos maconha, ha-
xixe, LsD e outras subs-
tâncias psicotrópicas. A 
suspeita é de que os entor-
pecentes seriam comercia-
lizados durante à noite, mas 
os planos foram frustrados 
pela presença da Polícia Mi-
litar. O material apreendido 
foi entregue na Central de 
Polícia, no Geisel.

Polícia Civil
Além da ação realizada 

pela PM, também na terça-
feira a Delegacia de Repres-
são a Entorpecentes da Po-
lícia Civil apreendeu uma 
grande de drogas sintéticas. 
Duas pessoas foram presas 
nos bairros de Tambiá e Bes-
sa, em João Pessoa. De acor-
do com o delegado, Bruno 

Germano, em poder da du-
pla foi encontrada uma va-
riedade de entorpecentes, 
sendo cerca de 600 compri-
midos de ecstasy, 100 mi-
cro pontos de LsD, haxixe, 
MDMA, loló e cocaína.

O delegado Bruno Ger-
mano disse que a dupla, 
apesar de residir em bair-
ros diferentes, agia em par-
ceria comercializando as 
drogas em festas realiza-
das em bairros nobres da 
capital junto a pessoas de 
classe média/alta. Ambos 
já vinha sendo investiga-
dos e os policiais aguarda-
ram apenas a oportunida-
de para efetuar a prisão e 
apreensão dos entorpecen-
tes. Os traficantes, revelou 
o delegado, que são uni-
versitários, utilizavam ma-
quinetas de cartão de cré-
dito/débito para vender os 
produtos e também em di-
nheiro. Uma das drogas, os 
micro pontos de LsD, se-
gundo Bruno Germano, fo-
ram apreendidas pela pri-
meira vez, são de altíssima 
potência e extremamente 
perigosas. “Um dos pre-
sos disse que tem medo de 
usar esse entorpecente”, 
acrescentou. Cada ponto 
dessa droga era vendido 
entre R$ 100 e R$ 150.

O delegado Bruno Ger-
mano informou ainda que a 
cocaína apreendida era ven-

dida do tipo escama. Todo 
material apreendido será 
analisado no Instituto de 
Polícia Científica com o ob-
jetivo de verificar a poten-
cialidade de cada um dos 
entorpecentes.

O delegado acrescentou 
que as investigações terão 
continuidade “para verificar 
o possível envolvimento de 
outras pessoas com os dois 
jovens”. M. F. P. s, de 22 anos 
e P. H. M.B, com 21 anos fo-
ram autuados em flagran-
te por tráfico de droga e na 
tarde de ontem foram leva-
dos a audiência de custódia.

Em parceria
No final da manhã de 

ontem, em outra ação, equi-
pes da Polícia Rodoviária 
Federal apreenderam mais 
de 200 quilos de maconha 
na BR-101, próximo a Pou-
sada do Conde. Na ocasião, 
foi preso em flagrante A. M. 
F, com 32 anos de idade, in-
diciado pelo crime de tráfi-
co de entorpecentes.

Na Delegacia de Repres-
são a Entorpecentes, na Cen-
tral de Polícia, em João Pes-
soa, o homem disse que iria 
receber R$ 5 mil para entre-
gar o entorpecente em João 
Pessoa, que havia pego em 
Recife. O motorista, que ain-
da tentou fugir, não decli-
nou os nomes das pessoas 
envolvidas na transação.

Além dos comprimidos, foram apreendidas balanças de precisão, além de maconha, haxixe e LSD

Foto: Polícia Militar/Divulgação
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Os motoristas que trafe-
gam pela BR-230, entre  João 
Pessoa e Campina Grande 
ou no sentido oposto, de-
vem redobrar a atenção du-
rante a viagem. Além dos 
desvios em determinados 
trechos da rodovia, decor-
rentes dos serviços de ma-
nutenção e recuperação do 
pavimento asfáltico, os bu-
racos e a falta de sinaliza-
ção colocam em risco a se-
gurança dos condutores e 
podem, inclusive, causar 
danos aos veículos. 

De acordo com relatos 
de motoristas que, frequen-
temente, passam pela es-
trada que liga a capital à 
Rainha da Borborema es-
tes problemas são antigos 
e têm se agravado no últi-
mo ano. O comerciante Ivan 
Pedro da Silva transita pelo 
local toda semana. Ele con-
ta que em alguns pontos 
da rodovia, como no trecho 
entre as regiões de Café do 
Vento e Cajá, por exemplo, 
o perigo é ainda mais emi-
nente, visto que houve mu-
danças na orientação das 
vias.

“As pistas que tinham 
apenas direção de mão úni-
ca foram unificadas e se tor-
naram de mão dupla. Ou 
seja, em uma mesma via 
você tem carro indo e vin-
do [no sentido João Pessoa/

Serviços de manutenção entre João Pessoa e Campina Grande vêm causando transtornos nos dois sentidos

Obras na BR-230 aumentam perigo
falta sinalização

Ítalo Arruda  
Especial para A União

Campina Grande]. Isso é 
muito ruim porque naque-
le local passam muitos ca-
minhões e veículos pesados, 
deixando a pista mais estrei-
ta e o trânsito lento”, afirma. 

Em alguns horários, so-
bretudo, no início da ma-
nhã e fim da tarde, confor-
me explicou Ivan, é possível 
observar uma grande quan-
tidade de carros, chegan-
do, inclusive, a formar filas 
e pontos de congestiona-
mento. Ainda segundo ele, 
os motoristas de ônibus e 
caminhões tendem a circu-
lar pela faixa da esquerda, 
devido “à buraqueira” que 
existe na faixa do lado direi-
to, o que acaba dificultando 
a fluidez do tráfego, aumen-
tando, também, os riscos de 
acidentes com ultrapassa-
gens perigosas e indevidas. 

“Além disso, quando 
chove, a situação é ainda 

População é contra mudanças em quadra de Manaíra
Protesto

Os moradores do bairro de 
Manaíra em João Pessoa rea-
lizaram, esta semana, várias 
manifestações contra a obra 
de mobilidade e infraestrutu-
ra proposta pela Superinten-
dência de Mobilidade Urba-
na de João Pessoa (Semob-JP) 
no entorno da quadra de Ma-
naíra. Pela manhã, uma co-
missão formada pelos habi-
tantes da área se reuniu com 
os representantes da Semob e 
o vice-prefeito da capital, Léo 
Bezerra. No entanto, não hou-
ve consenso.

Ao fim da reunião, a Se-
mob-JP comprometeu-se a 
estudar uma alternativa que 
será apresentada em um novo 
encontro previsto para hoje. 
De acordo com o arquiteto 
e urbanista Flávio Tavares, 
não foi possível chegar a um 
acordo, pois o órgão quer rea-
lizar essa abertura de qual-
quer jeito. 

Flávio é morador do bair-
ro, faz parte da comissão e 
afirma que os moradores acei-
tam outras soluções para a 
melhoria da mobilidade e 
tráfego de veículos, desde 
que não comprometa a pra-
ça. “Essa reunião serviu para 
apresentar o que a comuni-
dade havia definido, na ter-
ça-feira, para o espaço. A po-
pulação entende que não deve 
haver abertura da Avenida 
Cajazeiras, partindo a quadra 
de Manaíra. Essa é uma pre-
missa diferente do que pro-
põe a Semob, que apenas quer 
negociar em cima da possibi-
lidade de ter a via passando 
no meio”, esclareceu. 

 O ato dos moradores em 
defesa da quadra de Manaí-

ra ocorreu na Avenida João 
Maurício em frente à quadra. 
A manifestação teve início às 
18h e teve o objetivo de tra-
zer maior visibilidade para a 
causa. Esse foi o terceiro mo-
vimento voltado a impedir a 
execução do serviço.

“O projeto não propõe a 
demolição da quadra, já que 
a quadra, em si, ainda per-
manece. Mas, pretende fazer 
uma abertura no meio da pra-
ça ‘Quadra de Manaíra’. Com 
uma via no meio, a praça será 
destruída. A Semob está ine-
gociável e quer fazer a via de 
todo jeito. Achamos que não 
é preciso ter a via”, defendeu 
o arquiteto.

A população pede que a 
área seja totalmente requali-
ficada, aumentando os espa-
ços para pedestres, além da 
implantação de novos mobi-
liários urbanos (bancos, lixei-
ras, iluminação) e paisagismo 
adequado. Nesse sentido, são 
contra a remoção de árvores 
e maior espaço para os car-
ros. “A Prefeitura quer des-
truir a praça para a abertura 
de uma via de passagem de 
veículos motorizados. Os mo-
radores discordam do proje-
to que visa destruir uma im-
portante área de convivência 
entre cidadãos, palco de ati-
vidades esportivas, saúde e 
inclusão social”, declarou em 
nota a comissão.

Essa questão é  reforça-
da pela arquiteta e urbanis-
ta Jéssica Lucena que auxi-
liou a comissão durante as 
negociações com a Prefeitu-
ra. “A comissão de seis mora-
dores participou da reunião 
com a Semob, representando 
as pessoas das  manifestações 
que são contra essa interven-
ção. Elas querem a qualifica-

ção do espaço e não a sua des-
truição”, acrescentou.

Ela explica que as duas 
quadras e a praça compõem 
um espaço de convívio para 
idosos, crianças e que inclui 
capoeira, e atividade física. “A 
população gostaria que a Pre-
feitura ao invés de abrir o es-
paço para carros, que  ele fos-
se qualificado para a saúde dos 
idosos, pois é lá que eles se reú-
nem diariamente em vários 
horários do dia”, comentou.

Ainda segundo a comis-
são, qualquer intervenção ur-
bana  que altere ou compro-
meta os espaços públicos,  
deve ser feita com diálogo 
com os moradores do entor-
no, bairro e cidade. “As cida-
des existem para as pessoas 
e não para os carros. Essa ati-
tude demonstra um retroces-
so da atual gestão municipal 
no que diz respeito aos meca-
nismos de participação social 
e popular previsto em vários 
instrumentos jurídicos legais. 
A Lei Orgânica do Municí-
pio de João Pessoa e o Estatu-
to das Cidades, só para citar 
dois exemplos”, afirma a nota. 
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Além dos 
desvios em 
trechos da 
rodovia, a 
falta de
sinalização 
põe em risco 
a segurança 
dos 
condutores

Buracos
Acabam 

dificultando a 
fluidez do tráfego, 

aumentando, 
também, os riscos 

de acidentes

pior, porque os buracos fi-
cam encobertos pela água 
acumulada e você acaba 
passando sem saber como 
aquilo ali está. Como eu co-
nheço a estrada, já fico aten-
to, mas para quem não co-
nhece é um risco grande”, 
acrescenta o comerciante, 
destacando os danos e pre-
juízos materiais que os veí-
culos podem sofrer com a 
quantidade de buracos ao 
longo da estrada.

 Para a designer Maria 
Isabelly, outro problema re-
corrente na BR-230, princi-
palmente no trecho entre 

os municípios de Bayeux e 
Santa Rita, tanto para quem 
sai de João Pessoa quanto 
para quem chega à capital, é 
a grande quantidade de veí-
culos. “Sempre que vou via-
jar, preciso me programar 
para evitar pegar a estrada 
em horários de pico, pois o 
trânsito, geralmente, é pesa-
do”, observa.

A jovem também se quei-
xa das condições em que 
alguns trechos da rodovia 
se encontram. “Realmente, 
são muitos buracos. Mas os 
desvios são, para mim, os 
principais problemas, pois 

a gente fica sem saber como 
a estrada está se compor-
tando. E, como viajo muito 
à noite, por causa do meu 
horário de trabalho, sinto 
mais dificuldade e insegu-
rança”, relata.

Até julho de 2023
Segundo o Departamen-

to Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (Dnit), 
órgão responsável pelos ser-
viços de reparação e manu-
tenção nas rodovias federais, 
as obras na BR-230, na Paraí-
ba, estão acontecendo nos 
trechos do quilômetro 35 ao 

quilômetro 85, em pista du-
pla, e devem ficar prontas so-
mente em julho de 2023. 

Com relação aos desvios 
instalados entre os quilôme-
tros 62 e 64, o Dnit informou 
que “os serviços em execução 
estão dentro do cronograma, 
com previsão de conclusão 
no próximo mês”. O órgão 
ressaltou, ainda, a importân-
cia de os transeuntes redo-
brarem a atenção durante o 
percurso, obedecendo à sina-
lização e aos limites de veloci-
dade permitidos, bem como 
evitando ultrapassagens ar-
riscadas e proibidas. 

Foto: Marcos Russo

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A intervenção no entorno 
da Quadra de Manaíra esta-
va prevista para iniciar no úl-
timo dia 8. O anúncio da obra 
nas redes sociais da Semob-JP 
foi recebido com várias críti-
cas, tais como:  “Deixa a praça 
em paz!” ; “Absurdo! Um espa-
ço que tem vida para além do 
carro será assassinado em prol 
de nada!”;  “Que obra antiqua-
da! O que foi pensado para as 
pessoas que vão perder o es-
paço de permanência?”; “Re-
trocesso” e “Desnecessário!”.

Na terça-feira pela manhã, 
um grupo protestou no local 
contra o serviço. Segundo Flá-
vio Tavares, esse foi um ato de 
resistência mais espontâneo, 
pois a equipe da Prefeitura 
chegou às 6h da manhã com a 
máquina para iniciar a demo-
lição. Então começou a mobili-
zação dos moradores e empre-
sários do entorno para evitar 
os trabalhos. 

 “As obras começaram sem 
avisar e aí vieram tratores, ca-
minhões, trabalhadores e a 

população teve que se mobi-
lizar na hora.Os vizinhos fo-
ram chamando mais pessoas 
para intervir. De manhã con-
seguimos paralisar e negocia-
mos até meio-dia”, descreveu 
o morador. 

Às 12h30 o superintenden-
te de Mobilidade Urbana da 
Capital, George Morais come-
çou as negociações. Durante a 
tarde, a comissão de morado-
res se reuniu com o gestor. O 
objetivo do encontro, segundo 
anunciado pela Semob-JP, foi 
apresentar o projeto de mobi-
lidade, infraestrutura e paisa-
gismo para a área.

Na oportunidade, os mo-
radores opinaram  sobre a in-
tervenção e sugeriram ade-
quações para manutenção dos 
espaços. Estiveram presentes 
os técnicos e diretores da Se-
mob-JP, além dos vereadores 
Carlão pelo Bem e Thiago Lu-
cena. Na ocasião, George Mo-
rais ressaltou que foram apre-
sentadas as mudanças para a 
localidade e a equipe técnica 

iria analisar as sugestões in-
dicadas pela comissão. 

“Compreendemos a im-
portância que a quadra de Ma-
naíra tem para as famílias que 
moram no entorno ou a visi-
tam e fazemos questão de dei-
xar claro que a obra não vai 
abalar esta afetuosidade que 
existe no local. Porém, com-
preendemos que será mais 
um espaço de compartilha-
mento na cidade, onde pedes-
tres e veículos estarão integra-
dos, desta forma, estaremos 
promovendo melhorias para 
o bem coletivo e segurança 
viária”, declarou o superin-
tendente em texto divulgado 
pela Semob-JP.

Em outra reunião, os mo-
radores discutiram o que se-
ria proposto nos próximos en-
contros com a Semob-JP. As 
considerações do órgão acer-
ca da intervenção da quadra 
de Manaíra incluem: piso ele-
vado intertravado para passa-
gem apenas de veículos de pe-
queno porte.

“Serviço antiquado e desnecessário”
A população pede que a área seja requalificada, aumentando os espaços para pedestres e implantando novos mobiliários

Foto: Jéssica Lucena /Divulgação
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Os livros Espelhos de Pa-
pel Volume 2, Paraíba na 
Literatura III e Janelas 
da História (da FCJA) 

serão lançados hoje pela Editora 
A União, a partir das 17h, no au-
ditório da Fundação Casa de José 
Américo, em João Pessoa. O evento 
‘Noite de Literatura’, que terá a 
presença do governador do Estado, 
João Azevêdo, presta homenagem 
ao patrono da FCJA, com o intuito 
de marcar os 42 anos de morte do 
escritor José Américo de Almeida, 
além de comemorar as quatro déca-
das de existência que a instituição 
completa em 2022.

O segundo volume de Espelhos 
de Papel é uma coletânea de 270 pá-
ginas que reúne 75 crônicas escritas 
em diferentes estilos por autores de 
gerações distintas, que abordam 
assuntos do cotidiano. “Essa obra 
é maior do que a primeira, que teve 
a participação de 19 cronistas e, 
agora, são 25 cronistas. É um livro 
fantástico, contendo uma diver-
sidade de temas, como o futebol, 

que é abordado por Francisco Di 
Lorenzo Serpa, Martinho Moreira 
Franco e Walter Galvão, os dois 
últimos já falecidos e cujas crônicas 
foram escolhidas por familiares”, 
explicou a diretora presidente da 
Empresa Paraibana de Comunica-
ção, Naná Garcez. “Mas também 
há autoras como Vitória Lima, 
Sandra Raquew, Ana Adelaide 
Peixoto e Analice Pereira, que dão 
diversidade temática e mostra a 
busca do equilíbrio em relação ao 
gênero. Essa obra traduz bem o que 
é a crônica como gênero literário e 
jornalístico e é uma contribuição 
para o universo da literatura”.

Já Paraíba na Literatura III reúne 
perfis de 20 grandes nomes das 
letras paraibanas assinados por 
igual número de personalidades 
da cena literária no Estado. A an-
tologia será disponibilizada, pelo 
Governo do Estado, aos visitantes 
que venham a ser recebidos pelo 
governador João Azevêdo, cujo 
objetivo é promover e divulgar a li-
teratura paraibana. “Essa série tem 
papel fundamental por mostrar 
a criação artística, a literatura e o 
exercício crítico da cidadania, além 

de resgatar grandes autores esque-
cidos, mas representativos em suas 
épocas e, ao mesmo tempo, trazer 
perfil de escritores contemporâne-
os, como André Ricardo Aguiar, 
Sitônio Pinto e Saulo Mendonça. E 
trazemos aqueles que faleceram, 
como Biu Ramos, Walter Galvão e 
Wellington Pereira e recuperamos 
a memória de Adalberto Barreto, 
Américo Falcão, Cristiano Cartaxo, 
Carlos Dias Fernandes”, comentou 
Naná Garcez.

A diretora presidente da EPC 
ainda destaca a presença feminina 
na obra, com nomes como Lylia 
Guedes, Analice Caldas de Barros, 
que escreveram na revista Era Nova 
e no Jornal A União, defendendo 
os direitos das mulheres, e, mais 
recente, Mariana Soares, Agostinha 
Vieira de Melo e Neide Medeiros 
Santos, atual cronista do jornal. “O 
livro tem um tratamento de luxo, 
capa dura e vem em uma caixa. 
É um momento que considero 
importante enaltecer a literatura 
paraibana, de modo que damos 
relevância para as escritoras, colo-
cando-as no mesmo patamar dos 
autores homens”, disse Garcez.

Por fim, Janelas da História é uma 
coletânea da FCJA, em parceria 
com a Editora A União, com 48 
artigos publicados semanalmente, 
nas páginas de A União, entre os 
anos de 2020 e 2022. “O livro é 
uma reunião de impressões, análi-
ses históricas e contam um pouco 
da Fundação e do seu patrono. 
Talvez seja o primeiro livro que 
tenha um olhar crítico e analítico 
sobre o cenário da cultura, visto 
que boa parte dos artigos foi ge-
rada no isolamento causado pela 
Covid-19, alguns por quem sequer 
tinha escrito na vida, e que inclui 
escritos de autoria de servidores da 
própria Fundação”, disse o presi-
dente da FCJA, Fernando Moura, 
acrescentando que o objetivo do 
lançamento da obra “é preservar 
a memória, em formato impresso, 
do patrono da instituição, para que 
seja fácil de localizar pelo leitor, 
e colocar a própria Fundação em 
contato com a sociedade”.

Coordenador do programa 
editorial da FCJA, Juca Pontes 
lembrou que Janelas da História 
reúne os textos escritos por nomes 
como Damião Ramos Cavalcanti, 

Gonzaga Rodrigues e Marília 
Carneiro Arnaud. “São tratados 
temas a respeito do próprio Mu-
seu da FCJA, sua obra e relatos de 
quem chegou a conviver com José 
Américo. Nessa nova fase de A 
União, Naná Garcez tem mantido 
o compromisso de trazer qualida-
de ao que tem sido publicado na 
Paraíba”, comentou Pontes.

“Esses são os três primeiros 
lançamentos em 2022 e já estamos 
trabalhando, paralelamente, em 
outros projetos”, garantiu o gerente 
executivo da Editora A União, Ale-
xandre Macedo. Para ele, Paraíba 
na Literatura é uma série que tem 
repercussão muito positiva para a 
EPC, por abranger diversidade de 
estilos e contar com a participação 
de literatos de várias gerações. 
“Destaco a participação das mu-
lheres escritoras não só neste novo 
volume, como também nas duas 
edições anteriores, a exemplo de 
Lourdes Ramalho, Maria Valéria Re-
zende, Violeta Formiga, Mercedes 
Cavalcanti (Pepita), Vitória Lima, 
Elizabeth Marinheiro, Maria José 
Limeira, a monja Agostinha Vieira 
e Neide Medeiros”, elencou.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Produzido pela 
Editora A União, 
o segundo volume 

da coletânea 
‘Espelhos de Papel’ 
reúne uma seleção 

de 75 textos de 
25 cronistas que 

publicam nas 
páginas do 

Jornal ‘A União’

Com uma 
diversidade de 
abordagem, 
‘Janelas da 
História’ conta 
com 49 textos 
oriundos da 
coluna semanal 
homônima da 
Fundação Casa de 
José Américo no 
Jornal ‘A União’

Terceiro tomo de ‘Paraíba 
na Literatura’, da 

Editora A União, é um 
conjunto de perfis de 20 

grandes nomes das letras 
paraibanas assinado por 

20 personalidades da 
cena literária no Estado

Na FCJA, na capital, serão lançadas hoje as antologias ‘Janelas da História’, ‘PB na Literatura III’ e ‘Espelhos de Papel - Vol. 2’ 

Obras que imprimem as memórias
Literatura
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A comunicação telepática desperta 
interesse na humanidade há séculos. 
Trata-se da capacidade de transmissão 

do pensamento entre duas ou mais pessoas, à 
distância. Em 1857, após relutar e lutar contra 
sua própria credibilidade, o educador francês, 
Hippolyte Léon Denizard Rivail (Allan Kardec), 
nascido em Lyon, empreendeu uma série de 
estudos e pesquisas, teóricas e práticas, sobre 
o fenômeno, na sua ocorrência entre pessoas 
encarnadas e desencarnadas. O trabalho 
resultou na codificação da Doutrina Espírita, 
criada com o lançamento do seu mais importante 
livro – O Livro dos Espíritos – que causou 
ruidosas polêmicas, chegando a ser proibido e 
queimado em praça pública.

O assunto se expandiu sob muita curiosidade 
entre cientistas e pensadores europeus e norte-
americanos. Quase três décadas depois, em 
1882, um grupo de intelectuais britânicos, 
liderado pelo poeta e ensaísta Frederic Myers, 
o filósofo Henry Sidgwick, o psicólogo Edmund 
Gourney e o escritor Frank Podmore, fundou 
a Sociedade de Pesquisas Psíquicas (Society 
for Psychical Research - SPR). Os fenômenos 
espiritualistas eram o objetivo principal de 
suas pesquisas, sob ângulo mais equânime e 
racional possível, inclusive com participação em 
reuniões mediúnicas tão em voga na França do 
final do século 19. 

Entre os brilhantes resultados, foi publicada 
robusta obra intitulada Phantasms Of The 
Livings, em 1886, escrita por Gourney e Myers 
com 702 casos pesquisados, que Myers 
descreveu como: “transmissões de pensamento e 
sentimento de uma pessoa para outra, por meios 
distintos das reconhecidas vias sensoriais”. 
Nascia então o termo “telepatia”, cunhado 
por Myers para definir tais transmissões. Ele 
terminou suas duas últimas décadas de vida aos 
estudos de telepatia e paranormalidade, com 
diversas viagens pela Europa e Estados Unidos 
trabalhando com as famosas médiuns Eusápia 
Paladino e Leonora Piper, ocasião em que 
cultivou amizade com os filósofos William James 
e Henry Sidgwick.

N’O Livro dos Médiuns (Paris, 1861), Allan 
Kardec afirmou que duas pessoas podem se 
conectar de forma simultânea e transmitir 
pensamentos e nos corresponder. O nome 
dado a essa habilidade também é telegrafia 
humana.

O que impressiona é a instantaneidade 
das manifestações telepáticas. O pensar 
como intuição é nosso sexto sentido, voa com 
velocidade da inspiração. Ganha da luz. 
Imagine sentar-se nos anéis de Saturno e de 
lá ver a Terra, a Lua. O olhar que fulgura no 
sonho. O olhar de dentro, que imagina, reflete, 
olhar que voa.

É impossível medir a velocidade do que 
pensa. Dizem os mentores, através dos 
médiuns, que os espíritos se locomovem com 
a rapidez do pensamento. Que maravilha. Se 
pesado pelo corpo, gosto de viajar, imagine 
como leve andarei pelo mundo quando em 
alma sem carne estiver...

Nosso tio Alberto Romero nunca viajou ao 
exterior. Era louco por Paris, que conhecia mais 
do que muitos parisienses, embora nunca ter ido 
por lá. Era um saber dos livros, da história, da 
cultura que nele eram fartos. 

Contaram-nos que, na presença da família, 
momentos antes de desencarnar, seu olhar 
se iluminou com a aura, tal como o de Goethe 
pedindo “Luz, mais Luz”, e exclamou encantado 
para a esposa: “Estive em Paris!”. Ela, espírita 
convicta, não teve dúvida. Decerto os laços do 
perispírito, já folgados, permitiram a rápida 
viagem, mais veloz que tudo. Era a luz que 
sonhava, a luz que voava, a luz que partia...

Germano 
  Romero

Uma viagem
telepática

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rádio

Programa ‘Espaço Cultural’ faz 
entrevista com Luana Flores

Para Machado de Assis, sempre 
muito lúcido em suas considerações 
críticas: “o cronista é como um coli-
bri, que beija um assunto aqui, outro 
ali”, e, arremato eu, desse lúdico zi-
guezaguear sobre as múltiplas cama-
das do cotidiano, o cronista se alimen-
ta e transfigura o real, reconfigurando, 
conforme sentencia Antonio Candido, 
“a vida ao rés do chão”. E o faz liber-
tariamente, flertando com outras mo-
dalidades de manifestação da literatu-
ra, sem, no entanto, aderir a nenhuma 
delas, antes, delas extraindo o que lhe 
convém e se ajusta ao seu jeito leve e 
despretensioso modo de cartografar a 
existência. Nesse sentido, poesia, fic-
ção, ensaio, artigo, dentre outras for-
mas de constituição da linguagem es-
tética, são convocados pelo cronista 
para a confecção do seu texto do dia 
a dia, texto esse híbrido de literatura 
e jornalismo, os quais se dão as mãos 
e, juntos, rastreiam os espetáculos da 
vida como ela é e como nós gostaría-
mos que ela fosse.

A cidade de Campina Grande é 
mais do que pródiga na existência de 
cronistas que, percorrendo múltiplos 
e distintos caminhos, vão escrevendo 
as suas histórias e estórias esculpidas 
pelo transgressor estatuto dos signos 
da literariedade. Dentre esses que com-
põem um vasto e qualificado código 
onomástico, ganha relevo a exponen-
cial figura de Epitácio Soares, mestre 
Pita como o chamavam os que de mais 
perto lhe privaram do convívio. Natu-
ral da cidade de Boa Ventura, municí-
pio paraibano ancorado na Região Me-
tropolitana do Vale do Piancó, Epitácio 
Soares fez de Campina Grande a sua 
segunda cidade: a pátria afetiva onde 
firmou os primeiros e decisivos passos 
profissionais; construiu os seus mais 
inquebrantáveis laços sociais; sedi-
mentou as suas amizades mais sólidas; 
escreveu, enfim, as páginas fundamen-
tais que, correlacionadas, compuseram 
o romance da sua singular existência, 
de homem vocacionado para o univer-
so das letras, homem plural, tão nume-
roso quanto multiplicado em seus di-
versificados fazeres públicos. 

Autodidata, Epitácio Soares, por 
meio de uma vida inteiramente de-
dicada ao habito da leitura paciente 
e sistemática, amealhou uma sólida 
cultura humanística, que se refletiu, 
exemplarmente, no alentado volume 
de crônicas que escreveu e publicou, 
com regular disciplina, nos periódicos 
campinenses. o cronicário de Epitácio 
Soares, sem pretensões classificatórias 
rígidas, ancora-se no porto de uma 
perspectiva composicional que roça o 
ensaio, evidentemente sem a verticali-
dade doutrinária que, no limite, desfi-

guraria o gênero e o faria desembocar 
naquela “vocação suicida” a que certa 
feita aludiu o crítico Eduardo Portella, 
um dos pioneiros nos estudos da crô-
nica literária no Brasil.

Na crônica de Epitácio Soares, fla-
gramos de pronto uma inarredável 
consciência acerca do ato/processo da 
criação literária, que é encarado pelo 
cronista não como um mero e passa-
geiro diletantismo do espírito, mas sim 
como uma irreprimível necessidade do 
ser, que lhe confere plenitude à existên-
cia, lenitivo para as horas em que a vida 
se ensombrece e o tédio quer se impor 
como o companheiro duradouro e in-
desejável. É exatamente desse modo 
que Epitácio Soares concebia a vocação 
para fazer do desafio proposto pela pá-
gina em branco, uma espécie de guerra 
sem testemunhas, para nos valermos da 
bela imagem com a qual osman Lins 
aludiu ao ofício trabalhoso e fascinan-
te de quem escreve e faz do exercício da 
palavra criativa, a sua ração diária de so-
brevivência estética.

Na crônica intitulada Da necessidade 
de escrever, que é marcada por acentua-
dos pendores metalinguísticos, Epi-
tácio Soares flagra na escritura literá-
ria uma utopia que se ergue contra a 
inevitabilidade da morte, e, de igual 
modo, um antídoto contra a implacá-
vel passagem do tempo. Tanto quan-
to um modo peculiar de conhecimen-
to da realidade, a literatura aparece 
aqui, para Epitácio Soares, como “ân-
sia de evasão e elemento liberador do 
eu”, cumprindo, assim, relevantemen-
te, algumas das suas mais importan-
tes funções, de acordo com as postula-
ções teóricas empreendidas por Raul 
Castagnino em seu excelente livro O 
que é literatura?

Para o filósofo norte-americano 
Emerson, “o homem é apenas a meta-
de de si mesmo, a outra metade é a sua 
expressão”, sendo a expressão literária 
exponenciada por Epitácio Soares, im-
pregnada por esse anelo de transcen-
dência decorrente da palavra da lite-
ratura. outro ponto que emblematiza 
o cronicário de Epitácio Soares é o seu 
acendrado enraizamento geográfico, 
traduzido por um inescondível viés 
de nordestinidade, em cujo estuário 
emerge um cronista sempre preocupa-
do com a realidade social e econômica 
da sua região. Releve-se, aqui, de igual 
maneira, a atenção dispensada pelo es-
critor a nomes emblemáticos da cultu-
ra brasileira, a exemplo, dentre outros, 
de Gilberto Freyre e Josué Montello, 
por quem Epitácio sempre nutriu viva 
e crescente admiração. No sociólogo de 
Apipucos, destacava a incomum gran-
deza de Casa Grande & Senzala, mescla 
de ciência e arte na compreensão detida 

da sociedade patriarcal brasileira. Con-
tra a rasteirice positivista de certa so-
ciologia engessada, Gilberto Freyre se 
impunha, sobretudo, como um eméri-
to construtor de linguagem, um criador 
literário na acepção semântica mais su-
perlativa da palavra. No romancista do 
Maranhão, Josué Montello, aplaudido 
por críticos literários do porte do por-
tuguês Jacinto do Prado Coelho, cons-
tatava Epitácio Soares, como constata-
mos todos nós, o refinado estilista da 
língua portuguesa, o mestre consuma-
do na arte de arquitetar enredos envol-
ventes e profundamente ricos em den-
sidade existencial.

Homem do rádio, no qual pontifi-
cou como um comunicador emérito e 
dotado de inconfundível estilo, Epi-
tácio Soares impôs-se como paradig-
ma da imprensa campinense. Afável 
e admirável construtor das pontes ine-
rentes às interações que travamos com 
os nossos semelhantes no convívio co-
tidiano, Epitácio Soares era presença 
quase obrigatória na legendária Livra-
ria Pedrosa, ponto de confluência da in-
telectualidade campinense. Jornalista 
de batente, permanentemente interes-
sado pelas grandes causas vinculadas 
ao crescimento de Campina Grande, 
Epitácio Soares, na condição de um au-
têntico homem da literatura, integrou a 
Academia de Letras de Campina Gran-
de e a Academia Paraibana de Letras, 
num gesto público de reconhecimen-
to dos grandes méritos intelectuais do 
eminente cronista campinense. Por es-
ses emblemáticos predicativos, Epitácio 
Soares, decerto, é tema para exegeses 
mais aprofundadas. o que se consigna 
aqui é um olhar afetivo e um ligeiro re-
gistro do que mestre Pita representou 
e representa para as letras paraibanas, 
com especialidade as que foram escri-
tas no solo fecundo da nossa sempre 
Grande Campina.

Recordando o mestre Epitácio Soares
Imagem: Reprodução

Allan Kardec teve pesquisas sobre a comunicação telepática

o programa Espaço Cul-
tural de hoje terá uma entre-
vista com a cantora e com-
positora paraibana Luana 
Flores, que fará show em 
Campina Grande, no pró-
ximo sábado (dia 12), den-
tro da programação do 
‘Mês das Mulheres’, que re-
sulta da parceria entre a 
Fundação Espaço Cultu-
ral (Funesc) e Secretaria da 
Mulher e da Diversidade 
Humana (Semdh).

A apresentação de sába-
do contará com músicas au-
torais que marcam a trajetó-
ria da artista. No palco, ela 
será acompanhada da per-
cussionista Katiusca Lama-
ra, natural da cidade de Ca-
jazeiras, no Alto Sertão da 
Paraíba.

Editado e apresentado 
pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira, Espaço Cultural vai 
das 22h à meia-noite na Rá-
dio Tabajara (105,5 FM), com 

Da Redação

Autodidata
Epitácio Soares, por 
meio de uma vida 

inteiramente dedicada 
ao hábito da leitura 

paciente e sistemática, 
amealhou uma sólida 
cultura humanística
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Na ‘playlist’ 
da edição de 
hoje, haverá um 
material que está 
no novo disco 
ao vivo gravado 
por Luana 
pelo Estúdio 
ShowlivreArtista apresentará show no próximo sábado (12) pela Funesc

transmissão também pelo 
site da emissora. Na seleção 
da entrevista, haverá um ma-
terial que está no novo disco 
ao vivo gravado por Luana 
pelo Estúdio Showlivre.

o programa terá ain-
da dezenas de canções de 
representantes femininas 
da cena musical paraiba-
na, como Manu Lima, Sam-
ma, Elba Ramalho, Mariah 
Yohanna, Eleonora Falcone 
e Helaynni Cristini, além 
de Naíma Villor, Raabe Ca-
tarine e Jamilla Marques, 
dentre outras artistas.

Um dos blocos terá lan-
çamentos de Davi Gabínio, 
Elon, Mebiah e Big Jesi, além 
de músicas de Mandí, Bi-
xarte, PS Carvalho, Adria-
na Vieira e Amandí Cortez 
(muitas feitas no período do 
isolamento social).

A edição pode ser ou-
vida também pelo site 
oficial da Rádio Tabaja-
ra (radiotabajara.pb.gov.
br/radio-ao-vivo/), e, no 
dia seguinte à apresenta-
ção, fica disponível no ca-
nal da Funesc no YouTube  
(/TvFunesc).

Foto: Ana Moraes/Divulgação



Em A Bagaceira, livro que revela as aflições 
de retirantes sertanejos, apresenta o 
Brejo como a região para onde corriam 

os esfomeados das secas. Igualmente, outros 
escritores em gênero literários diferentes também 
relatam a dor e o sofrimento dessa gente tangida 
pelas estiagens. Em meado do século 19, com 
olhar caridoso, padre Ibiapina acolhia em casas 
de caridade os desvalidos e degredados do 
Sertão, oferecendo oração, pão e água.

Das páginas do livro de José Américo brota 
o verde e a bonança dos canaviais, fala dos 
córregos e das várzeas que forneciam a água 
que saciava a sede de todos. Lembro que no 
lugar onde vivíamos, também no Brejo, há mais 
de cinco décadas, de uma pequena cacimba, 
numa aba da serra, rodeada de coqueiros 
e vegetação nativa, quase capoeira, muitas 
famílias eram abastecidas de água doce. 
Bem cedo ou no entardecer, moças e crianças 
com potes de barro ou galão de duas latas 
penduradas por corda em um pau sobre o 
ombro, iam até a fonte apanhar água.

O tempo passou e bem recente voltei às 
minhas origens, visitei a fonte que nos dava 
água para beber. Grande foi a minha surpresa! 
Encontrei a cacimba soterrada e, ao redor, nem 
uma árvore e muito menos vegetação.  Do lugar 
de onde retirávamos nossa água de beber, 
tinha apenas as imagens na memória. Estava 
soterrada. O que seria normal em regiões 
semiáridas, agora estava perto de nós. Para ter 
água destinada ao consumo humano, meu primo 
perfurou poço e outros recorrem ao carro-pipa, um 
comércio que crescer na região.

Mais uma vez escuto falar que nesta época 
do ano falta água no Brejo. Certa indignação 
toma conta de alguns porque, há seis décadas, 
pelos menos, mesmo com estiagens prolongadas, 
como a que aconteceu na década de 1950, com 
duração de uns quatro anos, a água escasseava, 
mas nunca ao estágio presente.

O governo fala em recuperar as nascentes do 
nosso maior rio, o Paraíba do Norte, que principia 
nas encostas de Monteiro com pequeno rego, 
recebe água de riachos e segue em debanda 
do mar. Rio poético e louvado por nosso maior 
romancista em mais de um livro, mas que vem 
sendo maltratado, transformado em depósito de 
dejetos, que teve surripiada toda sua riqueza. A 
iniciativa governamental pode fazer esse rio sorrir 
e garantir a vida a milhares de famílias.

Fico lembrando que semelhante iniciativa 
podia se estender a outros mananciais, pequenos 
rios e os arredores de barragens que ajudam no 
abastecimento de cidades e povoações rurais. 
Muita coisa mudou entre o tempo presenciado 
por José Américo e o que descreveu José Lins. A 
população cresceu e aumentou o desprezo pela 
preservação ambiental, a educação que deveria 
começar na escola e na família, na broca do mato 
para o roçado. Mas essa paisagem mudará com 
a conscientização de jovens e crianças ainda 
em fase escolar e com iniciativa igual a que o 
governo anuncia.

Tomei conhecimento que o governo pretende 
estender o asfalto que traz de Arara até Serraria, 
antiga reivindicação, e estendê-lo pela rua 
principal da cidade, o que não deixar de ser uma 
boa iniciativa. Mas fico pensando se não seria 
mais útil para a população recuperar nascentes 
e a barragem que abastece a população, com a 
parte dos recursos gastos com essa obra na área 
urbana, já que conta com calçamento.

Em nossa cidade temos o bonito exemplo no 
Engenho Laranjeiras, onde seu dono Francisco 
Barreto, amparado na experiência de economista 
e ativista político que tantas vezes apontava 
caminhos, recuperou mais 100 hectares de terra e, 
como resultado, a natureza devolveu dezenas de 
olhos-d’água que jorram sem cessar.

Crônica 
  Em destaque

As árvores do
Laranjeiras

José Nunes - Jornalista
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Considerada uma das filósofas 
mais importantes do século 20, Han-
nah Arendt desenvolveu o conceito 
de pluralismo político, uma das ba-
ses para a construção das democra-
cias modernas. Com a missão de re-
visitar e prestigiar a vida e obra desta 
importante pensadora, a editora Al-
medina Brasil lança pelo selo Edições 
70, o Dicionário Hannah Arendt (452 
páginas, R$ 139).

Em formato de glossário, o livro 
resgata palavras, termos próprios e 
vocábulos fundamentais do trabalho 
filosófico produzido por Arendt. Os 
verbetes foram descritos por pesqui-
sadores que estudam a produção lite-
rária da autora e esclarecem uma va-
riedade de conceitos que costumam 
aparecer, muitas vezes sem embasa-
mento, nas discussões políticas do 
nosso tempo.

Liberdade, totalitarismo, aliena-
ção, poder, revolução, direitos huma-
nos e educação são alguns dos termos 
elucidados no lançamento. O ex-mi-
nistro das Relações Exteriores, Celso 

Lafer, por exemplo, relembra em um 
dos capítulos, um dos títulos mais co-
nhecidos da filosofa: Origens do Tota-
litarismo. A obra nasceu do choque 
de Hannah Arendt ao tomar conhe-
cimento da existência dos campos de 
concentração em Auschwitz na Se-

gunda Guerra Mundial, logo que che-
gou à Nova York, em 1943. 

Outro conceito bastante debatido 
atualmente é o de alienação. Confor-
me o doutor em filosofia, Paulo Edu-
ardo Bodziak Junior, que analisa A 
Condição Humana, de Hannah Aren-
dt, o termo representa a perda do 
habitat natural do ser humano, local 
onde todos podem pensar livremente 
sem qualquer amarra ou doutrina. Já 
a alienação seria o afastamento deste 
estado de liberdade.

De forma leve e didática, auto-
res de diferentes nacionalidades ex-
põem análises de temas abordados 
por Hannah Arendt há mais de 70 
anos e que se mantêm atuais. Com o 
retorno de movimentos extremistas, 
a propagação de conflitos em diver-
sas partes do mundo e a dissemina-
ção de informações falsas, o Dicioná-
rio Hannah Arendt propicia ao leitor 
ou pesquisador um aprofundamento 
e maior compreensão de escritos que 
inspiram reflexões significativas ain-
da nos dias atuais.

Dicionário revisita a obra 
da filósofa Hannah Arendt

Lançamento

Imagem: Divulgação

Em formato de glossário, livro resgata 
termos e vocábulos da pesquisadora
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• 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

A g E n T E  d A S  S o m b R A S 
(blacklight. EUA. Dir: Mark Williams. 
Ação. 14 anos). Travis Block (Liam 
Neeson) vive e luta nas sombras. 
Um “consertador” autônomo do go-
verno, Block é um homem perigoso 
cujas atribuições incluíam extrair 
agentes de situações ocultas. Quan-
do Block descobre que um programa 
sombrio chamado Operação Unida-
de está abatendo cidadãos comuns 
por razões conhecidas apenas pelo 
seu supervisor, o chefe do FBI, Robin-
son (Aidan Quinn), ele pede a aju-
da de uma jornalista (Raver-Lam-
pman), mas seu passado e presente 
colidem quando seu filha e neta são 
ameaçadas. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (exceto sáb.): 19h30 (dub.) - 21h50 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 19h15 (exceto sáb. e seg.) 
- 21h45 (exceto sáb. e seg.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h45 
- 21h; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 16h45 - 21h.

o RITuAl: PRESEnçA mAlIgnA 
(The banishing. Reino Unido. Dir: 
Christopher Smith. Terror. 14 anos). 
Durante a década de 1930, na Ingla-
terra, um reverendo se muda com a 
esposa e a filha para uma mansão 
misteriosa. Aos poucos, eles come-
çam a presenciar eventos bizarros, 
apenas para descobrir que a pro-
priedade se trata da casa mais mal
-assombrada de todo o Reino Uni-
do. Agora eles precisam descobrir o 
segredo terrível que mantém o mal 
dentro de seu lar. CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 19h; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 19h.

ConTInuAçÃo

bATmAn (The batman. EUA. Dir: 
Matt Reeves. Aventura. 14 anos). 
Dois anos vigiando as ruas como o 
Batman (Robert Pattinson), causan-
do medo nos corações dos crimino-
sos, acabou levando Bruce Wayne 
às sombras da cidade de Gotham. 
Com apenas alguns aliados de con-
fiança — Alfred Pennyworth (Andy 
Serkis) e o Tenente James Gordon 
(Jeffrey Wright) — entre a rede cor-
rupta de oficiais e figuras importan-
tes da cidade, o solitário vigilante 
se estabeleceu como a personifica-
ção da vingança entre os cidadãos 
de Gotham. Quando um assassino 
tem como alvo a elite de Gotham, 
apresentando uma série de maqui-
nações sádicas, uma trilha de pistas 

enigmáticas coloca o Maior Detetive 
do Mundo em uma investigação so-
bre o submundo, onde ele encontra 
personagens como Selina Kyle, tam-
bém conhecida como Mulher-Ga-
to (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, 
o Pinguim (Colin Farrell) e Edward 
Nashton, também conhecido como 
Charada (Paul Dano). Conforme as 
evidências começam a chegar mais 
perto de casa e a escala dos planos 
do perpetrador se torna clara, Bat-
man deve forjar novos relacionamen-
tos, desmascarar o culpado e fazer 
justiça ao abuso de poder e à cor-
rupção que há muito tempo assola 
Gotham. CENTERPLEX MAG 3: 17h 
(dub.) - 20h30 (leg.) - 21h30 (leg.); 
CENTERPLEX MAG 4: 18h (dub.) - 
21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 14h15 - 17h45 - 21h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 13h45 
(dub., exceto sáb.) - 17h15 (dub.) - 
20h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(leg.): 15h - 18h30 - 22h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (dub.): 14h45 - 18h15 - 
21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 
14h - 17h30 - 21h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h30 - 18h - 
21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(dub.): 15h - 18h30 - 22h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3: 13h30 (dub., exce-
to sáb., seg. e ter.) - 17h (dub., exceto 
seg. e ter.) - 20h30 (leg., exceto seg. 
e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 14h30 - 18h - 21h30; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 
17h30 - 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 18h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(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.): 19h.

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 bombei-
ros da cidade desapareceram miste-
riosamente, ela vê sua grande chan-
ce. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
13h (somente sáb. e dom.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h20 (ex-
ceto sáb.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 14h15 (exceto sáb. 
e seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 15h30 - 17h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 14h; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 16h (exceto seg., 
ter. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 17h (exceto seg., ter. e qua.).

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). CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 13h15 (somente sáb.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 16h45 (exce-
to sáb.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 16h30 (exceto sáb. e seg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
13h30 (somente sáb.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h15 - 18h30 
- 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 16h15 - 18h30 - 20h45.

Foto: Divulgação

Em forma, Liam Neeson vive um “consertador” autônomo do governo em ‘Agente das Sombras’

Imagem: Divulgação

Capa de ‘A 
Bagaceira’, 
clássico de José 
Américo de 
Almeida que 
revela as aflições 
de retirantes 
sertanejos
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Atriz e humorista escolheu a cidade de João Pessoa para reestrear o monólogo ‘Mãe Fora da Caixa’ no Brasil

Peça de Miá Mello inicia turnê pela PB
teatro

Os dilemas que envol-
vem a maternidade com 
muito humor. Este é o mote 
do monólogo Mãe Fora da 
Caixa, espetáculo que lota-
va o Teatro das Artes, em 
São Paulo, quando teve sua 
temporada interrompida em 
março de 2020 pela pande-
mia da Covid-19. Após dois 
anos, a atriz e apresentado-
ra Miá Mello volta aos palcos 
e escolheu a cidade de João 
Pessoa pra iniciar a sua nova 
turnê nacional.

“Estou muito feliz em 
voltar, durante esses meses 
tudo foi muito intenso, revi 
muitos conceitos como mãe 
e mulher, por isso estar de 
novo em cena falando um 
texto que sempre foi mui-

to potente pra mim é ainda 
mais relevante”, ressalta a 
humorista paulistana.

A peça reestreia nos dias 
19 e 20 deste mês, no Teatro 
Paulo Pontes do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, na 
capital paraibana, com ses-
sões às 20h e 19h, respecti-
vamente, respeitando todos 
os protocolos de biossegu-
rança vigentes.

Com classificação indi-
cativa de 12 anos, os ingres-
sos custam R$ 100 (inteira) e 
R$ 50 (meia entrada), e já es-
tão sendo vendidos nas lo-
jas Skyler (nos shoppings 
Manaíra e Tambiá), além do 
site Ingresso Digital (www.
ingressodigital.com).

Inspirado no best-seller ho-
mônimo de Thaís Vilarinho, 
Mãe Fora da Caixa tem direção 

de Joana Lebreiro e texto de 
Cláudia Gomes (roteirista da 
Rede Globo e criadora do blog 
Humor de Mãe).

Na trama, uma mulher 
que já tem uma filha com 7 
anos aguarda ansiosa em seu 
banheiro pelo resultado de 
um novo teste de gravidez. “A 
grande sacada da peça, para 
mim, se passa nesses cinco 
minutos em que a protago-
nista está no banheiro. São 
instantes em que cabe uma 
vida inteira, o mundo de pen-
samentos, as lembranças, os 
pensamentos contraditórios. 
É isso que acontece na cabe-
ça e no coração de uma mãe 
e que tentamos trazer para a 
encenação”, revela a diretora 
Joana Lebreiro.

Uma das maiores dificul-
dades da mãe contemporâ-

nea é o acúmulo de tarefas, 
conta a atriz Miá Mello: “Te-
mos essa sobrecarga men-
tal provocada pela cobran-
ça de ter que fazer um monte 
de coisas: ser boa mãe, ser 
boa profissional, ver as ami-
gas, estar com o marido, ir 
ao mercado etc. Tem aquele 
bom e velho ditado que diz 
que para criar uma crian-
ça é preciso uma aldeia. E 
cada vez estamos mais iso-
lados em uma ilha de nos-
sas famílias modernas in-
dividuais. A peça tem essa 
força de mostrar que não es-
tamos sozinhas de verdade. 
Eu começo dizendo que não 
é a minha história, mas que, 
sem dúvida, poderia ser. E 
pode ser a história de muita 
gente, existe um grande po-
der de identificação”.

Miá Mello estabelece um 
tom confessional de quem 
parece contar histórias pes-
soais envolvendo a plateia, 
com momentos de cum-
plicidade e interação. “Vai 
ser um novo desafio fazer 
a peça sem poder tocar nas 
pessoas, mas acho que o 
mais importante é o contato 
visual, acredito que o olhar 
vai ser muito valioso nesse 
momento em que não será 
possível tocar as pessoas”, 
diz a atriz.

Além do espetáculo, Miá 
Mello estreia a nova tempo-
rada do Posso Explicar, no ca-
nal Nat Geo, um talk show 
de entrevistas com viés em 
ciência e tecnologia. Com 
16 episódios, cada progra-
ma traz um tema específi-
co do universo da ciência e 

um convidado que tenha ex-
periência a contribuir para 
o papo. Entre os convida-
dos da nova temporada es-
tão Mônica Martelli, Ma-
ria Boop, Fábio Porchat, Rita 
Von Hunty, Sabrina Sato, 
dentre outros.

Da Redação

Inspirada no ‘best-seller’ homônimo de Thaís Vilarinho, a montagem apresenta uma mulher 
(Miá Mello) que aguarda ansiosa em seu banheiro pelo resultado de um novo teste de gravidez
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Digital

Projeto ‘Cine Transformar’ chega à sessão de número 300
audiovisual

“O ‘Cine Transformar’ 
está fazendo um diferencial 
dentro da socioeducação. Um 
projeto de cinema que se utili-
za do audiovisual como ferra-
menta pedagógica para pro-
duzir um novo discurso de 
protagonismo juvenil”, apon-
ta o criador da iniciativa, Nil-
ton Santos, coordenador do 
eixo esporte, cultura e lazer 
da Fundação de Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente Alice de Almeida 
(Fundac), em João Pessoa.

Hoje, o ‘Cine Transformar’ 
chega à sua 300a sessão em 
pouco mais de dois anos de 
existência. A iniciativa deixou 
de ser apenas um “projeto de 
exibição”, para se tornar tam-
bém “de formação”, procu-
rando fazer com que seu pú-
blico adolescente reflita sobre 
sua realidade e tenha cons-

ciência que é possível reco-
meçar, planejando um novo 
projeto de vida, através de de-
bates temáticos, passando pe-
las atividades musicais e lite-
rárias, como o incentivo da 
escrita e da leitura.

Ao longo das 299 sessões 
já foram exibidos mais de 186 
filmes entre curtas, médias e 
longas-metragens, tanto bra-
sileiros como de outros países 
como China, Japão, França, 
Taiwan, Canadá, Itália, Ale-
manha, dentre outros. “O pro-
jeto usa o cinema e o audio-
visual, de uma forma geral, 
como ferramenta de educa-
ção e inclusão, proporcionan-
do ao socioeducando a opor-
tunidade de assistirem filmes 
e a partir daí propor uma sé-
rie de atividades para que eles 
se sintam parte integrante da 
construção desse processo de 

mudança em que estão in-
cluídos”, explicou o jornalista 
e produtor cultural Orlando 
Junior, coordenador do ‘Cine 
Transformar’.

“Enquanto estava cum-
prindo minha medida socioe-
ducativa, em regime fechado, 
o ‘Cine Transformar’ foi ex-

tremamente importante, pois 
me mostrou um mundo que 
eu desconhecia. Mesmo gos-
tando de cinema não imagi-
nava que filmes poderiam 
proporcionar tantas discus-
sões interessantes, me ensi-
nando a me colocar nas mais 
diversas situações, para im-

pedir que falem por mim. In-
clusive uso constantemente 
uma frase, que vi num filme, 
e que norteia agora meus mo-
mentos de dificuldades: ‘Pe-
dras no caminho? Eu guardo 
todas. Um dia vou construir 
um castelo’”, diz o socioedu-
cando C.R., de 17 anos, que 

atualmente cumpre medida 
em semiliberdade.

Para a Presidenta da Fun-
dac, Waleska Ramalho, o pro-
jeto ultrapassa barreiras. “Ele 
atinge toda a comunidade so-
cioeducativa no compromisso 
de levar cultura através do ci-
nema”, diz a gestora.

Iniciativa da Fundação utiliza o audiovisual como ferramenta pedagógica para produzir um novo discurso de protagonismo juvenil

Fotos: Fundac/Divulgação
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O novo presidente do 
Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba (TRE-PB), de-
sembargador Leandro dos 
Santos, prometeu que as 
eleições deste ano não serão 
“um jogo sujo pelo poder” 
e sim “uma festa da demo-
cracia”. Ele tomou posse do 
cargo ontem, em solenida-
de que ocorreu de forma hí-
brida, no TRE. O magistrado 
substitui o desembargador 
Joás de Brito Pereira Filho. 

O desembargador Joás 
de Brito se despediu da Cor-
te Eleitoral da Paraíba na úl-
tima terça-feira, órgão que 
presidiu desde 12 de novem-
bro de 2020 até 8 de mar-
ço de 2022. Ele conduziu a 
Justiça Eleitoral nas últimas 
Eleições Municipais, marca-
da por uma pandemia.

O governador João Aze-
vêdo particiou da posse 
de forma remota. Ele pa-
rabenizou a nova diretoria 
do TRE-PB, desejando que 
cumpra a missão concedi-
da de forma exitosa. “Eu 
desejo êxito ao desembar-
gador Leandro dos Santos, 
e à desembargadora Fátima 
Bezerra, que têm histórias 
brilhantes e reconhecidas 
na magistratura paraiba-
na. Tenho certeza de que 
a missão abraçada e tão 
desafiadora será realizada 
com as competências que 

lhes são peculiares, fortale-
cendo a cidadania e a nos-
sa democracia”, comentou 
João Azevêdo.

O desembargador ressal-
tou que está preparado para 
as Eleições de 2022. “Sei dos 
desafios, sei do clima que se 
avizinha, mas estarei pre-
parado. Nós todos estamos 
preparados, esse tribunal 
será intransigente como 
sempre foi no combate aos 
abusos de todo gênero, não 
seremos coniventes com os 
desvios de comportamento 
e ilicitudes”, enfatizou. 

O magistrado comentou 
ainda sobre a sua trajetória 
na Justiça Eleitoral, fazen-
do agradecimentos a sua fa-
mília e à equipe do tribunal. 
Segundo ele, sua experiên-
cia será fundamental para 
o trabalho que irá desempe-
nhar à frente da Corte. 

“A minha história tem 
valido a pena  e chegando 
este momento na presidên-
cia desta Corte Eleitoral, 
prometo a mesma dedi-
cação e lealdade aos prin-
cípios que honraram essa 
toga. Aqui encontro um cor-
po de servidores do mais 
alto nível profissional, cada 
um sabe o que fazer e tudo é 
bem feito, como meu esfor-
ço ao deles para atingirmos 
um ideal que representa a 
própria razão de ser da de-
mocracia”, ressaltou o pre-
sidente do TRE-PB. 

Ainda durante a soleni-

Na solenidade de posse, novo presidente da corte eleitoral diz que campanha não terá “jogo sujo pelo poder” 

“Eleição será festa da democracia”
TRE-PB

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

dade de posse, a procurado-
ra regional eleitoral, Acácia 
Soares Peixoto Suassuna, 
ressaltou a sua confian-
ça no trabalho de Leandro 
dos Santos em um momen-
to que, segundo ela, precisa 
de uma Justiça mais firme. 

“Nessas eleições o Bra-
sil precisa de uma Justiça 
firme e segura e ele terá. 
Em nome da PRE, eu falo 
isso sem a menor dúvida, 
que presidirá essas eleições 

com toda competência, com 
combate a qualquer abuso, 
qualquer ilicitude, prote-
gendo a normalidade, e a 
legitimidade das eleições. 
Em tempos de relativização 
da verdade, a sua coragem 
e bravura que eu destaco 
como grande qualidade do 
senhor, e a sua sede de paz 
e justiça são essenciais para 
o momento que estamos en-
frentando. O senhor é a pes-
soa certa para estar nesse 

lugar”, disse a procuradora, 
se dirigindo ao desembar-
gador Leandro dos Santos. 

O desembargador Lean-
dro dos Santos ingressou 
na magistratura em junho 
de 1988, após aprovação em 
concurso, obtendo a primei-
ra colocação. Assumiu o car-
go de juiz de Direito na co-
marca de Brejo do Cruz. De lá 
foi promovido para a comar-
ca de Patos, sendo em segui-
da, removido para o juizado 

substituto de 3a Entrância, 
em Campina Grande. Em se-
tembro de 1998 chegou à co-
marca da capital. 

Foi empossado desem-
bargador em outubro de 
2012 por merecimento. 
Atualmente, no Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB) 
exerce a função de presi-
dente da 1a Seção Especiali-
zada Cível e é o idealizador 
do projeto “Conhecendo o 
Judiciário”.

Novo presidente do TRE, Leandro dos Santos disse que sabe dos desafios que se avizinham, mas afirmou que o tribunal estará preparado

Imagem: Reprodução/Youtube

60 anos

Câmara promove sessão especial para 
celebrar hospital Napoleão Laureano

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) reali-
zou ontem sessão especial 
em comemoração aos 60 
anos do Hospital Napoleão 
Laureano. 

A solenidade foi reali-
zada no plenário da Casa 
e reuniu políticos e repre-
sentantes da unidade hos-
pitalar da capital.

O autor da propositu-
ra, vereador Milanez Neto 
(PV) falou da importância 
do hospital para a popula-
ção paraibana. “Hoje na con-
dição de parlamentar, te-
nho muito o que agradecer 
ao Hospital Napoleão Lau-
reano e sei que a cidade de 
João Pessoa também faz esse 
reconhecimento da impor-
tância desse hospital que 
de forma humanizada é res-
ponsável por salvar tantas 
vidas”, afirmou.

O presidente da Fun-

dação Napoleão Laureano, 
mantenedora do hospital, 
Marcelo Lucena Filho, ex-
ternou o sentimento de es-
tar na Casa Napoleão Lau-
reano e poder comemorar 
os 60 anos do hospital que 
carrega o mesmo nome. 
“São 60 anos de muitas vi-
tórias, mesmo ao longo des-
se tempo o hospital tendo 
sofrido muitos estigmas. 
Hoje, todos os serviços de 
combate ao câncer são ofe-
recidos pelo hospital que é 
referência no Nordeste no 
tratamento do câncer, atra-
vés de tecnologia e com o 
diferencial da humaniza-
ção por parte dos profissio-
nais. A CMJP vem sendo 
parceira do Laureano, por 
meio das emendas desti-
nadas pelos vereadores que 
fazem a diferença na manu-
tenção da unidade hospita-
lar”, acrescentou. 

Para Carneiro Arnaud, 
ex-presidente da Fundação 
Napoleão Laureano e um 
dos fundadores do hospi-
tal, o reconhecimento rece-
bido pelo Hospital Napoleão 
Laureano é a demonstra-
ção do apoio das autorida-
des, desde o início até hoje, 
porque no hospital se faz 
um trabalho dedicado, sé-
rio, competente e que en-
grandece, não somente a 
medicina da Paraíba, como 
também o povo paraibano. 
“Hoje o Laureano comple-
ta 60 anos e outros anos de 
vitórias virão, pois, os pro-
fissionais que estão lá con-
tinuam dedicados e os que 
chegam também estão im-
buídos dos mesmos pro-
pósitos de fazer o Hospital 
Napoleão Laureano uma 
unidade dedicada ao trata-
mento da pessoa com cân-
cer na Paraíba”, destacou.

Solenidade foi realizada 
no plenário da Casa e 
reuniu políticos e repre-
sentantes da unidade 
hospitalar da capital

Foto: Secom/CMJP

Em BRasília

Cícero visita deputados 
em defesa de municípios

O prefeito Cícero Lucena, 
que cumpre agenda adminis-
trativa em Brasília, visitou, 
ontem, o gabinete de diver-
sos parlamentares em nome 
da Frente Nacional dos Pre-
feitos (FNP), órgão do qual 
é secretário nacional. Ele es-
teve ao lado de Edvaldo No-
gueira, prefeito de Aracaju 
(SE) e presidente da Frente, 
para discutir com os políti-
cos demandas de interesse 
dos municípios.

Os temas discutidos es-
tão na pauta de votação do 
Congresso Nacional e afe-
tam diretamente os muni-
cípios. Entre eles estão o PL 

4392/2021, que garante o fi-
nanciamento com recursos 
federais da gratuidade da 
passagem para idosos no 
transporte coletivo, e a PEC 
13/2021, sobre a aplicação de 
recursos da Educação.

Entre os parlamentares 
visitados estava o vice-pre-
sidente do Congresso Na-
cional, o deputado federal 
Marcelo Ramos. O grupo 
ainda contou com a presen-
ça do prefeito de Porto Ale-
gre (RS), Sebastião Melo. O 
prefeito viaja acompanha-
do do secretário municipal 
de Gestão Governamental, 
Diego Tavares.

Prefeito foi a Brasília discutir projetos de interesse dos municípios

Foto: Secom/PMJP

CmJP

O projeto da 
nova sede 
está pronto 
na capital

O presidente da Câ-
mara de João Pessoa, Di-
nho Dowsley, foi recebido 
ontem pelo presidente do 
Banco Regional de Brasí-
lia (BRB), Paulo Henrique 
Costa. No encontro, que 
contou com a participação 
do diretor da instituição 
financeira, Carlos Vieira, 
o dirigente tratou do em-
préstimo para a constru-
ção da nova sede do Le-
gislativo pessoense, bem 
como a possibilidade de 
venda da folha de paga-
mento do órgão.

Na conversa, o presi-
dente do BRB demonstrou 
interesse nas duas ope-
rações, que poderão ser 
viabilizadas em breve. O 
projeto da nova sede está 
pronto e já possui alvará 
de construção e liberação 
do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico da 
Paraíba (Iphaep). “O pre-
sidente Paulo Henrique se 
mostrou muito receptivo. 
O BRB é um banco em ex-
pansão e a direção da ins-
tituição demonstrou inte-
resse de investir em João 
Pessoa”, revelou Dinho.

O BRB, recentemente, 
viabilizou um empréstimo 
de R$ 100 milhões para in-
vestimentos em calçamen-
tos contratados pela Prefei-
tura de João Pessoa.
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O deputado estadual e lí-
der do governo, Wilson Filho, 
comentou sobre o avanço na 
superação da pandemia na 
Paraíba, durante a 8ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba,  que ocor-
reu na manhã de ontem. O 
parlamentar mencionou a fle-
xibilização de medidas contra 
a Covid-19, redução de inter-
nações e mortes e ampliação 
da cobertura vacinal.

Pela primeira vez, desde o 
início da pandemia, a Paraíba 

não registrou internações de 
pacientes acometidos com Co-
vid-19, segundo dados da úl-
tima terça-feira (8). “É motivo 
para celebrar e relembrar que 
o Estado enfrentou todo o pe-
ríodo crítico da pandemia sem 
registrar falta de leitos para a 
população”, disse Wilson.

O líder do governo lem-
brou que desde o início da 
pandemia, o governador João 
Azevêdo (PSB) seguiu as dire-
trizes da ciência e priorizou a 
saúde dos paraibanos. “O go-

Opção
Desde o início, o 

governador seguiu 
a ciência

Deputado menciona ampliação da cobertura vacinal, flexibilização de medidas e redução de internações e mortes

Líder destaca ações contra a Covid-19
na assembleia legislativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00009/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de peças para Veículos Leves, Pesados, Maquinário e Implementos 

agrícolas a serviço do Município de Santa Luzia/PB.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM e Critério de Julgamento MAIOR PERCENTUAL DE DES-

CONTO. 
DATA DA ABERTURA: 23/03/2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 09 de março de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 0006/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DES-

TINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, PRESTADO PELA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 0006/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, PRESTADO PELA SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:

- PARAIBA TURISMO EIRELI
CNPJ: 00.455.771/0001-73
Valor R$: 1.516.999,68 (Um milhão, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e nove 

reais e sessenta e oito centavos)
Santa Rita - PB, 09 de março de 2022.

MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00006/2022

 OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos de doação, constantes na Tabela CMED/
ANVISA para atender a demanda do município de São José de Espinharas - PB. A PREGOEIRA 
OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da 
Lei Federal nº 10. 520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00006/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: FARMACIA 
N S F LTDA, CNPJ nº 37.068.832/0001-50. VALOR TOTAL R$ 300.000,00

São José de Espinharas - PB, 08 de março de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E S O 
L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00006/2022, que 
objetiva: Aquisição parcelada de Medicamentos de doação, constantes na Tabela CMED/ANVISA 
para atender a demanda do município de São José de Espinharas - PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 
FARMACIA N S F LTDA , CNPJ nº 37.068.832/0001-50, VALOR TOTAL R$ 300.000,00

São José de Espinharas - PB, 08 de março de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
 EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00005/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 07701/2021 - R S Construções e 
Serviços EIRELI - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 07.03.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00010/2022

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de prótese ortopédica transfemural para 
membro inferior esquerdo conforme procedimento administrativo nº 040.2021.004239 do Ministério 
Público da Paraíba. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 09:25:hs/min do dia 
23/03/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30:hs/min do dia 23/03/2022. 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 12:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 09 Março de 2022.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00011/2022

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento parce-
ladamente de material de limpeza, destinados às diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde 
e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB. Data e horário limite do recebimento 
das propostas: até às 10:55:hs/min do dia 23/03/2022. Data e horário do início da disputa: 11:00hs 
do dia 23/03/2022. 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 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro 
- São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 09 Março de 2022.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00012/2022

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de hortifrutigranjeiros, carnes, destinados 
à merenda escolar e demais atividades dos programas e para as diversas secretarias do município 
de São José do Bonfim/PB. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 09:25:hs/
min do dia 24/03/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30:hs/min do dia 24/03/2022. 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 
12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 09 Março de 2022.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00004/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00004/2022, 

para o dia 15 de Março de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Per-
nambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 08 de Março de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2022

AVISO DE ADIAMENTO
O pregoeiro, torna público que o pregão presencial N° 31/2022 (Aquisição De Equipamentos E 

Materiais Permanentes  para atender as necessidades da central de abastecimento para a comer-
cialização da agricultura familiar do Município Sousa-PB ), cujo ocorreria dia 7 de março de 2022, 
passa a ser realizado em 21 de março de 2022 as 8:30 horas.

Permanece o mesmo edital; sob menor preço por item. Edital: sousa.pb.gov.br -link portal da 
transparência; portal tramita: www.tce.pb.gov.br. 

Sousa, PB, 07 de março de 2022.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 09 de Março de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO PICK–UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL). 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais: 05.000 
SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S 05000.10.301.2008.1025 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPA-
MENTOS PARA UNID SAUDE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES. 
VIGÊNCIA: até 09/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 
00020/2022 - 09.03.22 - FIORI VEICOLO LTDA - R$ 186.661,00.

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 

Geral Ordinária, que será realizada no dia 15 de março de 2022, às 11h00 (onze horas) em primeira 
convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser realizada 
na sede da Empresa, localizada à Av : Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: 
Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciar as contas dos administradores, examinar , discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2021;

2. Apreciar o relatório do Conselho Fiscal e decisão do Conselho de Administração.
João Pessoa,   07  de março de 2022. 

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS
Representante do Acionista Majoritário

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR,  convi-

dados a participar da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 15 de março de 2022, 
às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Apreciar as contas dos administradores, examinar , discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2021;

2- Apreciar o relatório do Conselho Fiscal e decisão do Conselho de administração.
João Pessoa, 07  de março  de 2022.

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS
Representante do Acionista Majoritário

PBTUR HOTEÍS S/A
CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da PBTUR HOTÉIS S/A, convi-
dados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de março de 2022, às 10:30h 
(dez horas e trinta minutos), na sede da Empresa, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 100, 
Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação do relatório do Conselho Fiscal referente as Demonstrações Financeiras e Balanço 
Geral do exercício findo de 2021;

João Pessoa, 07  de  março de 2022.
RUTH AVELINO CAVALCANTI

Diretora–Presidente

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da EMPRESA PARAIBANA DE 

TURISMO S/A - PBTUR, convidados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de 
março de 2022, às 10:00h (dez horas), na sede da PBTUR, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 
100, Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal referente as Demonstrações Financeiras e Balanço 
Geral do exercício findo de 2021;

João Pessoa,  07 de março de 2022
RUTH AVELINO CAVALCANTI

Diretora - Presidente

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022

REGISTRO Nº 22-00371-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGE-

NHARIA PARA A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMA, NO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA/PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de março de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 09 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2022

REGISTRO Nº 22-00370-2
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de março de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 09 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022
PROCESSO Nº 09.201.005519.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, 
destinado à PARAÍBA PREVIDÊNCIA - PBPREV, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 23/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00349-8
João Pessoa, 09 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022
PROCESSO Nº 19.000.012662.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO (CARTÃO COM CHIP), destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD/ ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 
- EGE, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 23/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00367-0
João Pessoa, 09 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022
PROCESSO Nº 32.901.900021.2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS, BALANÇAS, CARRO PLA-
TAFORMA, CONDICIONADORES DE AR, EXTINTORES DE INCENDIO E OUTROS), DA META 
3 DO CR N 774.848/2012, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA 
AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 23/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00365-4
João Pessoa, 09 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001-87

NIRE 25300002034
AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, com Sede Social na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba, na Av. Feliciano Cirne, n° 220 – Bairro de Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ 09.123.654/0001-87, comunica que se encontram à disposição dos senhores acionistas a 
partir desta data, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 
6.404, de 15/12/76, com as alterações da Lei 11.638 de 28/12/2007, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021.

João Pessoa, 08 de março de 2022
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA

Presidente do Conselho de Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS  Nº 005/2022
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que realizará proce-

dimento licitatório na citada modalidade no dia 29 de março de 2022 às 10:00 horas, na sala da 
Comissão de Licitação no Anexo Administrativo João XXIII, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em Serviços de Engenharia para executar serviços de adaptações/manutenções/
adequações/reforma na subestação localizada no Fórum Afonso Campos – Fórum da Comarca de 
Campina Grande-PB. –  conforme especificações contidas no Anexo I do edital  Demais esclareci-
mentos poderão ser obtidos através do e-mail comilic@tjpb.jus.br . O edital poderá ser obtido através 
do site do TJ-PB www.tjpb.jus.br ou através do e-mail da Comissão de Licitação.

João Pessoa,  09  de março de 2022. 
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

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 04/2022
Registro CGE Nº  22-00369-6 11/04/2022 10:00

Obras de Pavimentação da Rodovia PB-
082, Sub-Trecho: Salgado de São Felix/
Acauã, com 19,76 km
Valor estimado da obra: R$ 
25.159.588,20
Prazo de execução: 360 (trezentos e 
sessenta) 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, 09 de março de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
O SINSDER-PB – Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 

da Paraíba convoca a Diretoria Executiva e os Sindicalizados deste sindicato para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada na sede do SINSDER/B situado à 
Rua Universitário Carlos Marcelo Pinto, 58 - Torre, no dia 15 de março de 2022, no horário das 9:00 
horas para primeira chamada, com tolerância de 30 (trinta) minutos, para a segunda chamadacom 
qualquer número de presentes dando início a Assembleia, com o objetivo de vender o seguinte 
imóvel: 1 - uma casa pertencente ao Sindicato, localizado na Cidade de Sumé/PB à Rua Francisco 
de Melo. O terreno ora em questão, mede 50 metros de frente por 28 metros de fundos, do qual 
se desmembrou 20 (vinte) metros de frente por 28(vinte e oito) metros ditos de fundos, perfazendo 
uma área de 1.400,00 m² (hum mil e quatrocentos metros quadrados), limitando-se de um lado 
com a Rua José Batista Gonçalves e do outro  com à Rua José Alexandre Neto, com os  muros 
encostados com José Bala e com a frente à Rua Francisco de Melo, conforme documento de  
partilha  registrada sob nº 01 da matrícula 694, fls.07 livro 2-D, em 18 de abril de 1980 segundo art. 
15, alínea “a”, “b” do Estatuto do Sindicato. 

JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO
Presidente do SINSDER/PB

Cienlabor Indústria e comércio LTDA torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a renovação da licença de operação para os devidos fins. Situada na Rua Industrial 
José Flávio Pinheiro, nº 1150, bairro do Distrito Industrial, João Pessoa – PB  CEP: 58.082-057.

A EMPRESA, NESTO INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 41.853.378/0001-15, VEM POR MEIO 
DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A 
LICENÇA PRÉVIA DE Nº 017/2022 PARA CONSTRUÇÃO  DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, 
LOCALIZADO NA RUA PASTOR JOSÉ FERREIRA DA SILVA, ST. 01; QD. 050; LT. 0102, BESSA, 
NESTA CAPITAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493-0001-54. por meio da SEPLAH 
- Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a renovação para Licença de instalação 
para obra de recapeamento asfáltico na Rua Annita Luiza Mello di Lascio, Ponta de Campina, no 
município de Cabedelo: - PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de instalação 458/2022 prazo 450 dias em João 
Pessoa, em 07 de março de 2022. Para a atividade de: Construção do hospital Público de São 
Bento, localizada na Rodovia Estadual PB-293, Centro, Município de São Bento/PB. Processo nº 
2020-007091/TEC/LI-7496.

Wilson destacou a liberação  
de 100% de acesso aos bares

Foto: AL-PB

vernador enfrentou críticas, 
mas seguiu em frente reali-
zando um trabalho com plane-
jamento e muita competência, 

priorizou a saúde dos paraiba-
nos. Hoje, o Estado é exemplo 
na superação da pandemia”, 
afirmou. Wilson Filho ressal-
tou ainda que os bares, res-
taurantes, igrejas e academias 
já podem funcionar com 100% 
de sua capacidade. Além dis-
so, eventos esportivos, sociais 
e corporativos poderão ser rea-
lizados com até 80% de ocu-
pação do local. “Estamos cada 
vez mais próximos de voltar ao 
normal e se os números conti-
nuarem positivos, iremos ter 

mais flexibilizações nos próxi-
mos dias”, acrescentou.

As flexibilizações aconte-
cem em virtude do avanço da 
vacinação no Estado, com co-
berturas de primeiras doses ul-
trapassando 83,49% e de segun-
das doses com mais de 76,65% 
da população paraibana. “É im-
portante que aquelas pessoas 
que ainda se recusam a se va-
cinar, procurem colocar em dia 
o ciclo vacinal, só assim iremos 
superar por completo a pande-
mia”, concluiu o deputado.
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O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Edson Fachin, enviou 
ao diretor-executivo do Tele-
gram, Pavel Durov, novo ofí-
cio em busca da cooperação 
entre o aplicativo de men-
sagens e a Corte eleitoral no 
combate à desinformação nas 
eleições 2022. O documento 
foi encaminhado ao escritório 
de advocacia que representa 
o Telegram no Brasil, no Rio 
de Janeiro.

No ofício, Fachin diz in-
sistir na solicitação feita por 
seu antecessor na presidên-
cia do TSE, o ministro Luís 
Roberto Barroso, para presti-
giar, em uma “abordagem ini-
cial”, o diálogo e a atuação co-
laborativa.

A primeira tentativa de 
aproximação entre o TSE e o 
aplicativo se deu em dezem-
bro de 2021, mas o ofício enca-
minhado à sede da empresa 
nos Emirados Árabes acabou 
retornando ao Brasil. Como 
mostrou o Estadão/Broad-
cast Político, ao menos qua-
tro tentativas de envio por 
correspondência não surti-
ram efeito.

Ao insistir na busca de 
cooperação com o Telegram, 
Fachin frisou as parcerias fe-
chadas pelo Programa Per-
manente de Enfrentamento 
à Desinformação criado pelo 
TSE. Segundo a Corte, 72 en-
tidades já aderiram à inicia-
tiva que visa preservar a in-

Presidente da Corte, Edson Fachin, enviou ofício à empresa pedindo apoio no combate à desinformação

TSE tenta a cooperação do Telegram
ElEiçõEs 2022

n 

A primeira 
tentativa de 
aproximação 
entre o TSE e 
o Telegram 
ocorreu em 
em 2021, 
mas o ofício 
enviado à 
empresa nos 
Emirados 
Árabes 
acabou 
retornando 
ao Brasil

campanhas ElEitorais

Fachin vai punir doações irregulares

A movimentação das 
pré-campanhas para arreca-
dar recursos a seus candida-
tos entrará na mira do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE). 
Como mostrou o Estadão, 
empresários ligados ao se-
nador Flávio Bolsonaro (PL
-RJ) e ao presidente do PL, 
Valdemar Costa Netto, pedi-
ram doações a representan-
tes do agronegócio para ban-
car a campanha à reeleição 
do presidente Jair Bolsona-
ro (PL). No comando do TSE, 
Edson Fachin afirmou que o 
atual estágio da corrida elei-
toral impõe restrições ainda 
maiores à busca por finan-
ciamento e garantiu conse-
quências a quem atuar fora 
das regras eleitorais.

“Neste momento em que 
se vive pré-campanha, os 
limites legais de compor-
tamento são bem mais ele-
vados. Há um conjunto de 
vedações, não apenas aque-
las aplicadas ao período da 
campanha, mas um conjun-
to expressivo de vedações”, 
afirmou em entrevista ao 
programa Roda Viva, da TV 
Cultura, na segunda-feira, 8. 

“Em havendo notícia, na 
forma devida e com repre-
sentação devida para a Jus-
tiça Eleitoral, certamente que 
isso será apurado e todo o 
tipo de financiamento que 
derivar de fonte ilícita so-
frerá as consequência que 

a legislação eleitoral prevê”, 
completou.

A Lei das Eleições proí-
be, desde 2016, doações de 
empresas a campanhas e 
pré-campanhas. Somente 
pessoas físicas podem co-
laborar com os candida-
tos. O regramento eleitoral 
também determina que as 
contribuições só poderão 
ser feitas diretamente aos 
postulantes a mandato po-
lítico após a apresentação 
de requerimento de regis-
tro de candidatura junto ao 
TSE, abertura de conta ban-
cária e inscrição no Cadas-
tro Nacional de Pessoa Ju-
rídica (CNPJ), o que só será 
possível a partir de julho, 
quando serão definidos os 
concorrentes nas conven-
ções partidárias, que vão até 
agosto.

Outra forma de angariar 
recursos de forma lícita é 
pela arrecadação coletiva 
por sites de vaquinha onli-
ne, que recebem doações in-
dividuais. Esse método pas-
sou a ser permitido com a 
reforma eleitoral de 2017 e 
garante que os valores se-
jam coletados virtualmente 
a partir de maio. Os candi-
datos só recebem os recursos 
se a candidatura for confir-
mada. Como mostrou o Esta-
dão, a movimentação preco-
ce de empresários em busca 
de dinheiro para a reeleição 
de Bolsonaro deixou repre-
sentantes do agronegócios 
desconfortáveis, sobretudo 

por envolver Costa Neto e 
Flávio.

Marcelo Weick, profes-
sor da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), explica 
que nesta fase de pré-cam-
panha a única movimenta-
ção permitida para a cap-
tação de recurso é por meio 
dos partidos políticos, me-
diante prestação de contas 
na Justiça Eleitoral. “Na re-
gra, se eles (Flávio e Valde-
mar) estão querendo turbi-
nar a pré-campanha, haveria 
de ter as doações para o PL, o 
partido faria o custeio dessa 
movimentação prévia e de-
pois, quando houvesse o pe-
ríodo de campanha eleitoral, 
com registro de candidatura, 
aí sim poderia haver doação 
de pessoa física diretamen-
te para a campanha do pre-
sidente”, afirmou.

Weick, que também é 
membro da Academia Bra-
sileira de Direito Eleitoral e 
Político (Abradep), destaca 
que a movimentação de em-
presários, como pessoas fí-
sicas, na tentativa de arreca-
dar recursos ao partido não 
pode ser considerada crime 
eleitoral. Ele explica, porém, 
que “se houver uma movi-
mentação para pessoas jurí-
dicas ocultamente gastarem 
dinheiro em pré-campanha 
para impulsionar, eventual-
mente, blogs ou perfis de in-
ternet, isso pode ser carac-
terizado como caixa dois e 
abuso de poder econômico”.

A presidente da Abra-

bep, Marina Morais, apon-
ta a aproximação do perío-
do de declaração do Imposto 
de Renda à Receita Federal 
como um elemento impul-
sionador das buscas por doa-
dores. A legislação eleitoral 
só permite doações de no 
máximo 10% do rendimento 
bruto dos apoiadores no ano 
anterior, o que será possível 
identificar durante na conta-
bilidade do imposto. “A par-
tir de agora que as pessoas 
vão realmente pensar sobre 
o quanto elas têm de receita 
declarada no ano passado, 
quanto podem doar, então 
me parece fazer sentido que 
os doadores começarem a se 
organizar como pessoas físi-
cas para doarem para a cam-
panha”, disse.

Weslley Galzo 
Agência Estado

Pepita Ortega 
Agência Estado

“Neste 
momento em 
que se vive 
pré-campanha, 
os limites 
legais de 
comportamento 
são bem mais 
elevados

Ministro Edson Fachin

dEcrEto dos portos

TRF-1 mantém absolvição 
de Temer em inquérito 

A Terceira Turma do Tri-
bunal Regional Federal da 1.ª 
Região (TRF-1), em Brasília, 
manteve ontem a absolvição 
do ex-presidente Michel Te-
mer (MDB) e de outros cinco 
réus no processo aberto a par-
tir das investigações do caso 
do Decreto dos Portos.

A decisão unânime foi to-
mada na análise de um re-
curso do Ministério Público 
Federal (MPF), que tentava 
derrubar a decisão de primei-
ra instância que encerrou a 
ação penal por suposta cor-
rupção e lavagem de dinheiro.

O resultado do julgamen-
to também beneficia o ex-as-
sessor da Presidência Rodrigo 
Rocha Loures; os empresários 
Antonio Celso Grecco, Carlos 
Alberto Costa e Ricardo Con-
rado Mesquita; e o coronel re-
formado da Polícia Militar de 
São Paulo João Baptista Lima 
Filho, o coronel Lima, amigo 
do ex-presidente.

Na denúncia, oferecida em 
2018, a Procuradoria Geral da 
República (PGR) acusava Te-
mer de receber propinas em 
troca da publicação de um 
decreto que teria beneficia-
do empresas do setor portuá-
rio através da prorrogação de 
contratos de concessão.

Segundo a PGR, o ex-pre-

sidente recebeu vantagens in-
devidas ‘há mais de 20 anos’ e 
a edição do Decreto dos Por-
tos (Decreto n.º 9 048/2017) se-
ria o ‘ato de ofício mais recen-
te identificado, na sequência 
de tratativas ilícitas que per-
duram há décadas’.

O caso desceu para a Justi-
ça Federal de Brasília depois 
que Temer deixou a presidên-
cia e perdeu o foro por prer-
rogativa de função. Ao ana-
lisar o mérito das acusações, 
em março do ano passado, 
o juiz Marcus Vinícius Reis 
Bastos, da 12.ª Vara Federal 
do Distrito Federal, concluiu 
que não havia ‘elementos mí-
nimos’ que comprovassem os 
crimes.

“Não se apontou quais se-
riam as vantagens indevidas 
recebidas ou prometidas; não 
se indicou como teria se dado 
esse ajuste entre os denun-
ciados; não se apontou uma 
única razão pela qual tercei-
ros iriam despender valores 
em favor de agente público 
por um período indefinido de 
tempo, ausente qualquer in-
dicação de que teria atribui-
ção para a prática do ato de 
ofício almejado. Essas infor-
mações são essenciais a qual-
quer denúncia que verse so-
bre o suposto cometimento 
do crime de corrupção pas-
siva qualificada”, diz um tre-
cho da sentença.

Rayssa Motta 
Agência Estado

tegridade das eleições, com a 
“identificação de comporta-
mentos inautênticos e práti-
cas comunicativas” em desa-
cordo com a lei.

Fachin ponderou ainda 
que tais acordos ainda possi-
bilitam a abertura de canais 
“para garantir que a trans-
gressão generalizada dos li-
mites da liberdade de ex-
pressão não comprometa a 
eficácia do Estado de Direito”.

O Telegram já foi insta-
do por diferentes segmentos 
do Judiciário com relação ao 
tema da desinformação nas 
eleições 2022. No último dia 
4, a Justiça Federal em São 
Paulo intimou a empresa a 
explicar sua política de com-
bate às “fake news” no Brasil 
depois que a plataforma ig-
norou questionamentos fei-
tos pelo Ministério Público 
Federal.

Fake news
O Telegram já foi 

instado por diferentes 
segmentos do Judiciário 

com relação ao tema 
da desinformação nas 

eleições 2022 
no país

Edson Fachin insiste na busca de apoio do Telegram contra as notícias falsas nas eleições deste ano 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Líderes
europeus 

passaram a 
expressar grande 

preocupação 
com a defesa de 
seus territórios 
e a dependência 

energética da 
Rússia

Aguerra não faz sentido. Ainda mais 
agora, num mundo “pós-moderno”, na 
pré-estreia do Meta-Mundo. Nunca fez 

sentido! É uma distorção de humanidade. 
Mesmo antes de Caim. A guerra é, na verdade, 
o fracasso da comunicação.

Esse novo conflito Rússia-Ucrânia, além de 
colocar medo no restante da humanidade, só 
serve para provar como nós evoluímos sem 
pressa. É simplesmente vexatório e humilhante 
presenciar, mais uma vez, pela TV, as cenas 
de bombardeios, de tanques em marcha, 
fuzileiros, gente inocente sendo pisoteada, 
crianças e velhos expostos, evacuação em 
massa. 

É triste olhar a guerra. E mesmo sem 
ser atingido diretamente, saber de suas 
aberrantes consequências. E ouvir as 
desculpas esfarrapados, de lado a lado. 
Os motivos continuam sendo os mesmos: 
nacionalismo radical, xenofobia, expansão de 
impérios, exploração das riquezas ambientais, 
reciclagem do capitalismo.

Eventualmente com molho forte de 
fundamentalismo religioso, orgulho de raças 
e interesses econômicos alheios outros. Os 
líderes beligerantes nem querem saber do 
famoso “efeito borboleta”. Nesse caso da 
invasão russa sobre uma desnorteada Ucrânia 
(pobre povo ucraniano, ninguém merece os 
líderes que tiveram desde a Segunda Guerra) 
fica evidente o despropósito e a discrepância 
de forças armadas. É uma covardia sem 
tamanho!!

Covarde. Seria um bom adjetivo agora para 
o lunático Putin. Um homicida perigoso que 
saiu dos esgotos da KGB para se tornar uma 
espécie de “Czar fora de época”. 

Os russos, aliás, como seus contraparte 
ex-aliados estadunidenses, adoram uma 
encrenca. Vale lembrar da “Guerra de Inverno”, 
iniciada em novembro de 1939, quando os 
soviéticos invadiram a Finlândia numa disputa 
que teve origem devido a quebra do Pacto 
Molotov-Ribbentrop, assinado por alemães e 
soviéticos prometendo não-agressão mútua 
que incluía a Finlândia na área de influência 
da finada URSS.

Só quem acha que a “Guerra Fria” acabou 
é quem não entende realmente o que está 
por trás do avanço constante da tecnologia 
bélica e do absurdo acúmulo de armas 
letais de destruição em massa que russos e 
estadunidenses cultivam desde as explosões 
em Hiroshima e Nagasaki.

(*)Jornalista com mestrado em Análise do Discurso Científico

Opinião 
por Dalmo Oliveira*  

 | Colaboração

O avião KC-390 Millen-
nium da Força Aérea Brasi-
leira (FAB) que chegou ontem 
a Varsóvia, na Polônia, já está 
de volta ao Brasil, devendo  
chegar hoje em Brasília. A ae-
ronave levou doações para 
a Ucrânia e está repatriando 
brasileiros e estrangeiros que 
fogem do conflito. O voo tra-
rá 42 brasileiros, 20 ucrania-
nos, cinco argentinos e um co-
lombiano, além de 14 crianças. 
Também serão trazidos oito 
cachorros e dois gatos. 

Ação interministerial
O KC-390 saiu de Brasília 

na última segunda-feira e fez 
três escalas técnicas: uma no 
Recife, outra na Ilha do Sal 
(Cabo Verde) e a última em 
Lisboa (Portugal). Na aerona-
ve, foram transportadas 11,6 
toneladas de doação para a 
Ucrânia, entre alimentos e me-
dicamentos.

O KC-390 é o maior avião 
militar desenvolvido e fabri-
cado no Hemisfério Sul e um 
dos projetos estratégicos da 
Defesa. A aeronave já foi em-
pregada em outras missões 
especiais de ajuda humanitá-
ria, como no Líbano (2020) e 
no Haiti (2021).

A Operação Repatriação 
é uma ação interministerial, 
entre as pastas da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP), 
da Defesa (MD), das Relações 
Exteriores (MRE) e da Saú-
de (MS).

Segundo o Ministério da 
Saúde, entre os materiais en-
viados, estão medicamentos 
para assistência farmacêutica 
básica para pessoas com doen-
ças como hipertensão e diabe-
tes, antibióticos, antitérmicos, 
antialérgicos, sais de reidrata-
ção e insumos para situações 
de emergência, máscaras de 
proteção e testes para detec-
ção da Covid-19. No total, são 
cerca de 20 mil itens médicos 
para assistência às vítimas.

A missão contou, ainda, 
com um médico especialis-
ta para execução de protoco-
lo sanitário, no contexto da 
Covid-19, e assistência a qual-
quer viajante em caso de inter-
corrências durante a missão.

Visto
Uma portaria dos ministé-

rios das Relações Exteriores e 
da Justiça e Segurança Públi-
ca, publicada no último dia 3, 
dispõe sobre a concessão do 
visto temporário (6 meses) e 
da autorização de residência 
para fins de acolhida humani-
tária (dois anos) para os nacio-
nais ucranianos e aos apátri-
das que tenham sido afetados 
ou deslocados pela situação de 
conflito armado na Ucrânia.

Aeronave também conta com 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano

Avião chega hoje com 42 
brasileiros repatriados

guerra na ucrânia

Putin vai ser o  
próximo Nicolau

presidente do peru

Impeachment volta a ser 
debatido pela oposição

O Congresso do Peru 
confirmou ontem o novo 
gabinete do presidente Pe-
dro Castillo, o quarto em 
apenas sete meses no cargo, 
logo depois que um grupo 
de parlamentares da opo-
sição lançou nova tentati-
va de impeachment do lí-
der esquerdista.

Os parlamentares vota-
ram a favor do novo gabine-
te por 64 votos a 58, depois 
de longa sessão que come-
çou na terça-feira, mas foi 
até a madrugada de ontem. 
O novo gabinete é lidera-
do pelo primeiro-ministro 
Aníbal Torres, advogado e 
ex-ministro da Justiça, alia-
do próximo de Castillo.

A aprovação ocorre no 
momento em que Castillo 
enfrenta pedido de impea-
chment por parte de parla-
mentares da oposição, ten-
do sobrevivido a um no ano 

passado. Cerca de 50 par-
lamentares, de um total de 
130 no Congresso unica-
meral do país, apresenta-
ram moção anteontem, ale-
gando que Pedro Castillo é 
moralmente inapto para o 
cargo, ao citar 20 supostas 
violações que incluem o de-
poimento de um lobista que 
o acusou publicamente de 
corrupção.

A aprovação pública de 
Castillo, que nega as acusa-
ções, está abaixo de 30% em 
pesquisas recentes, embora 
o professor aposentado te-
nha ganhado algum terre-
no recentemente em meio 
a rotatividade sem prece-
dentes entre seus ministros.

A Presidência de Cas-
tillo tem sido marcada por 
escândalos e instabilidade 
política. Desde que assu-
miu o cargo em julho, ele 
substituiu membros do mi-
nistério mais rápido do que 
qualquer administração na 
história recente.

Marieta Cazarré 
Agência Brasil 

Um ataque russo danifi-
cou gravemente um hospital 
infantil e maternidade na ci-
dade portuária sitiada de Ma-
riupol, na Ucrânia, disseram 
autoridades ucranianas on-
tem. O presidente do país, Vo-
lodymyr Zelensky, escreveu 

no Twitter que havia “pes-
soas, crianças sob os destro-
ços” do hospital e chamou o 
ataque de “atrocidade”.

As autoridades disseram 
que estão tentando estabe-
lecer quantas pessoas foram 
mortas ou feridas.

O conselho da cidade de 
Mariupol informou, em per-
fil na rede social, que o dano 

foi “colossal”.
Enquanto isso, civis que 

tentavam escapar do subúr-
bio de Irpin, em Kiev, foram 
forçados a atravessar pran-
chas de madeira escorrega-
dias de uma ponte improvi-
sada, porque os ucranianos 
explodiram o vão de concreto 
para Kiev dias atrás para re-
tardar o avanço russo.

Ataque russo atinge hospital infantil

Após a invasão russa na 
Ucrânia, que começou há 
13 dias, os líderes europeus 
passaram a expressar gran-
de preocupação com a defe-
sa de seus territórios e com a 
dependência energética em 
relação ao gás e petróleo da 
Rússia.

Esses assuntos serão dis-
cutidos hoje e amanhã em 
reunião do Conselho Euro-
peu, em Versalhes, e foram 
comentados pelo presidente 
francês, Emmanuel Macron 
e pelo primeiro-ministro da 
Holanda, Mark Rutte.

Macron e Rutte fizeram 
declarações ontem, em frente 
ao Palácio do Eliseu, residên-
cia oficial do presidente fran-
cês, em Paris. Macron disse 
que a Europa precisa cons-
truir uma independência es-
tratégica maior em matéria de 

UE reforçará orçamento de defesa

O Kremlin acusou os Es-
tados Unidos ontem de decla-
rar uma guerra econômica à 
Rússia que estava semeando 
o caos nos mercados de ener-
gia, e alertou Washington de 
que estava considerando sua 
resposta à proibição do petró-
leo e da energia russa.

A economia da Rússia está 
enfrentando a crise mais gra-
ve desde a queda da União So-
viética em 1991, depois que o 
Ocidente impôs pesadas san-
ções a quase todo o sistema 
financeiro e corporativo rus-
so após a invasão da Ucrânia 
por Moscou. O porta-voz do 
Kremlin, Dmitri Peskov, clas-
sificou as sanções do Ocidente 
como um ato hostil que agitou 

os mercados globais e disse 
não estar claro até onde iria 
a turbulência nos mercados 
globais de energia. Moscou, 
porém, agora pensa muito se-
riamente sobre uma resposta, 
disse Peskov. “A situação exige 
uma análise bastante profun-
da - as decisões anunciadas 
pelo presidente Biden”, disse 
Peskov. “Se você está me per-
guntando o que a Rússia vai 
fazer - a Rússia fará o que for 
necessário para defender seus 
interesses.”

“Os Estados Unidos defi-
nitivamente declararam guer-
ra econômica contra a Rússia 
e estão travando essa guerra”, 
disse ele. Ele se recusou a des-
crever a natureza exata da res-
posta da Rússia. O presidente 
Vladimir Putin, realizará uma 
reunião com o governo hoje 

para discutir a minimização 
do impacto das sanções, dis-
se o Kremlin. Anteontem, o lí-
der russo assinou um decreto 
para banir as exportações de 
matéria-prima russa.

A tentativa do Ocidente de 
cortar a Rússia - um dos maio-
res exportadores mundiais de 
petróleo, gás e metais - atingiu 
os mercados de commodities 
e aumentou o espectro da in-
flação em espiral em todo o 
mundo. Na terça-feira, 8, Es-
tados Unidos e Reino Unido 
anunciaram um embargo so-
bre as importações de petró-
leo e gás russos. A Europa, no 
entanto, se nega no momento 
a decretar um embargo sobre 
as importações destes produ-
tos russos, que cobrem 40% de 
suas necessidades de gás na-
tural e 30% de petróleo.

Rússia promete retaliações a sanções

Agência Estado

Marieta Cazarré  
Agência Brasil

Agência Estado  

defesa. “Estamos juntos aqui 
para fazer da Europa uma po-
tência geopolítica. Essa guer-
ra no solo europeu nos impõe 
avaliar as consequências ago-
ra e no médio prazo”, afirmou.

Mark Rutte, premiê ho-
landês, afirmou que lide-

ranças europeias precisam 
discutir a dependência do 
petróleo e do gás da Rús-
sia. “Não vou propor a gen-
te cortar o suprimento hoje, 
não é possível, porque pre-
cisamos do suprimento rus-
so. Mas podemos fazer mais 
para avançar nessa agenda 
verde, descarbonizar nossas 
economias. 

E fazer uso do pacote ver-
de, com  novas tecnologias, 
novos empregos. Isso está no 
cerne das nossas discussões, 
focar em inovação e que te-
nhamos autonomia”.

Rutte afirmou também a 
necessidade de se aumentar 
os gastos com a defesa. “Es-
tamos sempre abaixo dos 2% 
[percentual do orçamento to-
tal destinado à defesa], então 
agora estamos aumentando 
em 25% nossos gastos com 
defesa. Não vamos chegar a 
2% agora, mas vamos chegar 
lá o mais rápido possível”.

O avião levou doações para a Ucrânia e está repatriando brasileiros e estrangeiros que fogem do conflito

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Portaria
dispõe sobre a 

concessão do visto 
temporário e da 
autorização de 

residência

Agência Brasil/Reuters
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Brasil é o sétimo país do mundo com o maior 
número de mulheres empreendedoras, 
segundo levantamento da Global 

Entrepreneurship Monitor 2020 (GEM). Ao 
todo, são mais de 30 milhões de brasileiras, 
tocando negócios próprios, gerando empregos e 
movimentando a economia. 

Dar evidência a histórias e boas práticas 
do empreendedorismo feminino e criativo, 
reconhecidas por suas iniciativas de diversidade 
e inclusão é uma forma de inspirar e orientar 
milhares de outras mulheres. 

Carolina Maria de Jesus (1914-1977) foi uma 
escritora afro-brasileira que ficou mundialmente 
conhecida pelo seu livro Quarto de Despejo. Em 
seu diário Carolina de Jesus escreveu: “Um homem 
não há de gostar de uma mulher que não pode 
passar sem ler. E que levanta para escrever. E que 
se deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. 
Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal”.

Georgina de Albuquerque (Taubaté 1885 - 
Rio 1962), precursora da pintura impressionista 
no Brasil, primeira mulher a pintar a temática 
histórica no país. Considerada uma das primeiras 
mulheres brasileiras a conseguir firmar-se como 
artista, internacionalmente.  Esse gênero artístico 
permaneceu restrito ao universo masculino até 
1922. Ela rompeu com os paradigmas vigentes 
ao colocar uma mulher como protagonista de um 
momento histórico brasileiro.

Nair de Teffé foi uma artista de vanguarda, 
sensível, expressiva, corajosa, independente e, acima 
de tudo, foi a primeira mulher a publicar caricaturas 
na imprensa brasileira. Em 1913, Nair de Teffé, aos 
27 anos, casou-se com o presidente da República, 
Hermes da Fonseca, 31 anos mais velho que ela.

Nair de Teffé foi a primeira-dama mais jovem, 
mais ousada, mais irreverente e mais polêmica da 
história do Brasil. Ela viveu entre a arte e a política.  
Como primeira-dama realizou saraus e recitais. 
Em 1914, fez o último recital, com um repertório 
brasileiro e ela mesma tocando violão, a música de 
Chiquinha Gonzaga “Corta Jaca”. A noite do Corta 
Jaca entrou para a história do Brasil.

Exemplos de mulheres que fizeram história no 
século XX e tantas outras que estão escrevendo 
uma nova história no século XXI, têm contribuído 
para que o empreendedorismo feminino ocupe, 
cada vez mais, o seu espaço na economia global, 
pela sua criatividade e inovação.

São as mulheres aprendendo a gerenciar seu 
próprio negócio e quebrando os estereótipos, 
impostos pela sociedade, por muitas décadas, 
que determinavam os papéis e comportamentos 
de gênero, dentre tantas outras características 
negativas sobre as mulheres.

Segundo a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), as mulheres são capazes de obter 
resultados brilhantes à frente das empresas. 
Negócios que possuem mulheres em postos de 
liderança têm melhor desempenho.

Mulheres empreendedoras se caracterizam 
por terem muita imaginação e criatividade, além 
de um jeito todo especial de negociar e a sua 
capacidade de gerar ideias, que geram riqueza. 
Para muitas mulheres empreendedoras, a 
criatividade é a essência da invenção e sem ela a 
vida passa a ser repetitiva e sem inspiração. 

Compreender a criatividade como um recurso 
intangível e inesgotável é um dos fundamentos 
do processo empresarial. Em todas as áreas, o 
conhecimento, as habilidades e as atitudes, fazem 
a diferença para enxergar as oportunidades e 
resolver os problemas com criatividade.

As mulheres são muito observadoras e o poder 
da observação gera conexões que facilitam o 
pensamento criativo e a geração de ideias. A 
observação é a chave para adquirir conhecimentos 
valiosos. É possível analisar várias situações por 
ângulos diferentes, buscando maneiras de não 
limitar a forma como pensamos. Pessoas diferentes 
veem o mundo de formas diferentes, têm desejos e 
exigências distintas. 

Os artistas, através da sua arte, nos incentivam 
a ver o mundo com um outro olhar. Muitas das suas 
escolhas dependem da mudança do seu ponto de 
vista, para descobrir novas alternativas.

As empresas precisam reinventar seus negócios 
para acompanhar as inovações do mercado e 
da tecnologia. O sucesso de qualquer negócio 
depende do quanto você se dedica, do seu esforço, 
determinação e o tamanho do seu propósito. E isso as 
mulheres empreendedoras sabem fazer muito bem!

O preço da cesta básica  
voltou a subir em João Pessoa 
no mês de fevereiro. Segun-
do o Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), en-
tre os dois primeiros meses 
do ano, houve aumento de R$ 
10,68 na soma dos itens que 
compõem a mesa do parai-
bano, consolidando a quinta 
alta seguida da cesta na capi-
tal paraibana. Desde setem-
bro de 2021, a cesta básica já 
encareceu R$ 72,70. 

O levantamento expressa 
o cenário nacional, já que to-
das as 17 capitais analisadas 
no último mês registraram al-
tas que têm dificultado o dia 
a dia do consumidor. 

Embora esteja na lista das 
capitais onde ocorreram os 
menores aumentos no valor 
da cesta básica, João Pessoa 
fechou fevereiro com uma va-
riação de quase 2% no preço 
do conjunto de alimentos bá-
sicos observados pelo Dieese. 

Com isso, comprar alimen-
tos para as principais refei-
ções do dia passou a custar 
R$ 549,33. E, mesmo que este 
percentual não seja expressi-
vo, para a estudante universi-
tária, Larissa de Sousa, no fim 
do mês, estes  R$ 10 a mais fa-
zem falta. Isto porque, de se-
tembro do ano passadoa ces-
ta custava R$ 476,63.

De Mari, no interior pa-
raibano, Larissa acabou de 
voltar para João Pessoa após 
dois anos tendo ensino re-
moto na instituição em que 
estuda e, segundo a jovem, 
de 21 anos, mesmo a cidade 
não tendo mudado, as gôn-
dolas dos supermercados es-
tão diferentes. “Em 2019 a 
feira de casa ficava R$ 200, 
com produtos de limpeza e 
algumas besteirinhas tam-
bém. Como eu dividia apar-
tamento com uma colega, 
com R$ 100 dava conta de 
tudo. Hoje R$ 200 não pagam 
nem o mais básico”, lamenta. 

Pesquisar ajuda
Em sua última pesquisa 

sobre o valor da cesta bási-
ca, a Autarquia de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Pro-
con-PB) destacou que, atual-
mente, há grande variação 
de preços na capital. Dentre 
os estabelecimentos visitados 
pelo Procon-PB, entre os dias 
22 e 23  de fevereiro, o me-
nor preço foi de  R$ 283,61 e o 
maior valor, de R$ 321,57, uma 
diferença de R$ 37,96.

Aplicativo facilita busca
Elaborado pela Secretaria de 

Estado da Fazenda (Sefaz-PB), 
o aplicativo Preço da Hora é 
responsável por monitorar os 
preços de comercialização de 
quase 740 mil produtos em 
todo o estado. Em uma con-
sulta rápida na plataforma é 
possível notar que, de fato, há 
variação no preço cobrado nos 
alimentos listados pelo Dieese 
como os com maior alta no úl-
timo mês. Enquanto custa R$ 
4,59 em alguns estabelecimen-
tos, o feijão carioca chega a cus-
tar R$ 6,99 em outros. O mes-
mo acontece com o café em 
pó que, no aplicativo, tem re-

gistro de custo de até R$ 8,79.
O levantamento do Diee-

se ainda demonstrou que, 
no acumulado dos últimos 
12 meses, todas as capitais 
tiveram alta nos preços dos 
produtos avaliados. Em João 
Pessoa, esta variação foi de 
13,37% entre fevereiro de 
2021 e fevereiro passado. Só 
este ano a cesta básica já acu-
mula alta de 7,54% em toda 
a capital, o que não alegra a 
Larissa de Sousa. 

Para a estudante, na rea-
lidade, o mais preocupan-
te não é deixar de comprar 
supérfluos, mas sim notar 
que, para o trabalhador, 
uma cesta básica digna leva 
do pessoense quase 50% de 
sua renda mensal. De acor-
do com o Dieese, é necessá-
rio que os moradores da ca-
pital trabalhem 99 horas e 
43 minutos para que 49% de 
seu salário seja gasto com a 
alimentação básica. “Se uma 
pessoa com um salário mí-
nimo não está dando conta, 
imagine eu que recebo um 
auxílio de R$ 600”, constatou.

O Sindicato do Comércio 
Varejista de Combustíveis 
e Derivados de Petróleo na 
Paraíba (Sindipetro-PB) emi-
tiu uma nota oficial na qual 
alerta que algumas distribui-
doras de combustíveis locais 
estariam repassando um au-
mento para seus revendedo-
res sem que a Petrobras te-
nha sinalizado o reajuste. A 
entidade fez um apelo aos 
serviços de proteção ao con-
sumidor (Procons) do Estado 
e de João Pessoa para que fa-
çam a fiscalização.

Segundo o presidente do 
Sindipetro-PB, Omar Had-
dad, a Petrobras ainda não 
se posicionou acerca da si-
tuação do mercado nacional 
frente ao aumento do custo 
do barril de petróleo, “que 
superou a marca de US$ 
130 (cento e trinta dólares) 
a unidade”, diante dos con-

flitos no leste europeu. Por-
tanto, não é possível realizar 
nenhum reajuste.

Em contato com a assesso-
ria de imprensa da Petrobras 
em relação ao possível rea-
juste de preço, a estatal res-
pondeu ao Jornal A União 
que não tem como prever e 
nem antecipar informações 
sobre reajustes. “Essas infor-
mações, em geral, são comu-
nicadas pela área responsável 
cerca de 24 horas antes de en-
trar em vigor”, afirmou.

Ainda por meio de nota, 
Omar Haddad pediu para 
que os revendedores se man-
tenham atentos ao cenário e 
também recomenda que a so-
ciedade acompanhe os des-
dobramentos da situação de 
perto, visto que, em caso de 
reajuste, é esperado o aumen-
to dos combustíveis também 
para o consumidor final.

Apesar das afirmações, 
o Sindipetro não soube si-
nalizar quais distribuido-

Valor de itens básicos ao consumidor compromete metade do salário mínimo

JP: preço da cesta básica 
sobe R$ 72 em cinco meses

feira mais cara

Sindipetro alerta que distribuidoras estariam 
reajustando preço do combustível na Paraíba

sem autorização
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Entidade alerta para o risco de aumento dos preços nas bombas
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Segundo Diego Pitta, do 
Laboratório de Inteligência 
Artificial e Macroeconomia 
Computacional da UFPB, o 
grupo de alimentos que com-
põem a cesta básica do brasi-
leiro enfrentou, no mês de fe-
vereiro, problemas de oferta 
responsáveis pelo aumento 

da cesta não apenas na Pa-
raíba, mas em todo o país. 
O economista explica que 
a oferta foi impactada ne-
gativamente por problemas 
climáticos, redução da área 
plantada, bem como tam-
bém pela guerra na Ucrânia. 

“As fortes chuvas afe-

taram a lavoura da batata, 
reduzindo a oferta do pro-
duto no varejo. O feijão e o 
café em pó enfrentam pro-
blemas de safra e diminui-
ção da área plantada. Já o 
óleo de soja teve a sua ofer-
ta mundial reduzida devido 
à redução da produção de 

óleo de girassol na Ucrânia e 
do óleo de palma da Indoné-
sia. Por fim, a carne bovina 
de primeira possui uma for-
te demanda externa e além 
disso, o produto no merca-
do interno está com baixa 
disponibilidade de animais 
para o abate”, observa.

Clima, plantio e conflito afetam preços 

ras estariam repassando os 
aumentos para os postos de 
combustíveis e demais re-
vendedores. Em contato com 
a Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) e com a 
Autarquia de Proteção e De-

fesa do Consumidor do Es-
tado da Paraíba (Procon-PB) 
para saber da intenção e pre-
visão de fiscalização dos pos-
tos e distribuidoras, a repor-
tagem de A União não teve 
retorno até o fechamento des-
ta edição.



Dados divulgados em fe-
vereiro pelo Ministério da 
Economia apontaram o fecha-
mento de mais de 1,410 mi-
lhão de negócios formais em 
2021. Os segmentos mais aba-
lados pela estatística foram o 
comércio varejista, promoção 
de vendas e lanchonetes. 

A pandemia impactou 
muitos negócios, segundo da-
dos divulgados pelo Mapa de 
Empresas do Governo Fede-
ral, apenas no terceiro qua-
drimestre de 2021, 484.470 mil 
empresas foram fechadas, re-
presentando uma elevação de 
35,7% em comparação com o 
mesmo período de 2020.

No entanto, houve aber-
tura de mais de 1,2 milhão 
de negócios durante o mes-
mo período de 2021, porém, 
esse mesmo número ainda 
expressou uma queda de 15% 
se comparado com os mais 
de 1.420.782 milhões de ne-
gócios abertos durante o se-
gundo quadrimestre do ano 
passado, 2021.

Ainda de acordo com o 
Governo Federal, estão entre 
os dez segmentos que mais 
fecharam: comércios varejis-
tas de roupas e acessórios (96 
419 mil); promoção de vendas 
(62,037); lanchonetes e outros 
(41.546 mil); salões de cabelei-
reiro (35.540 mil); setor admi-
nistrativo (37.762 mil); entre-
gas de refeição (35.419 mil);  
restaurantes (34.699 mil); co-
mércios varejistas de alimen-
tos (37.584 mil); construção 
civil (30.689 mil); e varejo de 
bebidas (23.464 mil). 

Motivos
O diretor operacional da 

consultoria empresarial Con-
sulting Blue, Fernando Koshi-
ba, aponta que existem algu-
mas possibilidades para a 
descontinuação dessas em-
presas, como falta de gestão 
financeira, comercial, opera-
cional, além de alinhamento 
de resultados e metas entre 
departamentos.

“A maioria dos negócios 
estagna ou falha na estru-
turação de objetivos e metas 
por não considerar todos os 
processos envolvidos na ges-
tão ou por não terem noção 
de gestão e crescimento. Es-
tratégias que as tornariam 

atraentes e competitivas 
para o mercado dificultan-
do o fechamento precoce”, 
afirma Koshiba.

Com o início da pande-
mia, 94% das empresas opta-
ram apenas por estratégias de 
marketing para continuarem 
vendendo, como mostra a pes-
quisa Maturidade do Marke-
ting Digital e Vendas no Brasil 
feita pela Resultados Digitais, 
em parceria com a Rock Con-
tent, Vendas B2B e o Mundo 
do Marketing.

Ainda assim, de acordo 
com Sandro Zambelli, diretor 
comercial e CEO da Consul-
ting Blue, não existe fórmu-
la mágica para as empresas 
manterem as portas abertas 
e sim caminhos possíveis e 
aprimoramentos constantes 
que poderiam ser implanta-
dos através da cultura gro-
wth hacker. 

“É evidente que só o mar-
keting digital não é mais su-
ficiente. Grandes empresas 
testam todas as estratégias de 
crescimento possíveis através 
de cultura growth (conjunto de 
estratégias de negócios) para 
desde sair de uma estagna-
ção a alcançar um crescimen-
to rápido de forma vertical ou 
horizontal, tanto organizacio-
nalmente quanto financeira-
mente”, diz Sandro Zambelli.

Os sócios ainda abordam 
que a metodologia se destaca-
ria pela análise constante de 
indicadores, gráficos e dados, 
tanto de estratégias e testes de 
marketing quanto de gestão 
empresarial, que facilitariam 
a tomada de decisões rápidas 
e de grande impacto poden-
do reverter quadros empresa-
riais críticos e impulsionando 
um crescimento real. 

Marketing digital
Outro dado da pesquisa 

de Maturidade do Marketing 
Digital e Vendas no Brasil afir-
ma que, 47,4% dessas empre-
sas não possuem o hábito de 
testar e otimizar suas estraté-
gias de marketing digital. 

E ainda 49% delas pos-
suem dificuldade em cole-
tar e compartilhar dados de 
ações de marketing para a to-
mada de decisões em estra-
tégias digitais que também 
coordenem ações de gestão 
entre equipes de marketing 
e vendas.
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Levantamento feito pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) com 196 em-
presas com mais de 50 fun-
cionários mostra que apenas 
10% delas utilizaram linhas 
de financiamento de institui-
ções financeiras ou organis-
mos públicos para obter re-
cursos destinados à área de 
pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) em 2020. 

De acordo com a pesqui-
sa divulgada ontem, 89% das 
empresas ouvidas usaram re-
cursos próprios para o setor; 
3% disseram que obtiveram 
financiamento de instituições 
financeiras privadas. O levan-
tamento tem margem de erro 

de 5,9% a 7,9% e foi feito no pe-
ríodo de 4 de outubro de 2021 
a 4 de fevereiro de 2022.

O principal programa pú-
blico de apoio à área de P&D 
utilizado pelas empresas foi 
a Lei do Bem, citada por 41% 
das beneficiadas com finan-
ciamento público. Segundo 
o presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade, os resulta-
dos referentes às fontes de fi-
nanciamento confirmam rea-
lidade já observada há anos 
no Brasil: o país não prioriza 
a área de ciência, tecnologia e 
inovação (CT&I) e a inovação 
empresarial é feita com baixo 
apoio público. 

“Estamos na contramão de 
países desenvolvidos, que re-
conhecem o papel do Estado 
no fomento à inovação, ciên-

cia e tecnologia. Os frutos de 
um ambiente nacional mais 
aberto para a inovação são co-
lhidos pela própria sociedade, 
com aumento da qualidade de 
vida das pessoas, redução do 
custo da tecnologia, criação de 
empregos melhores. Por isso, 
o Brasil precisa, urgentemen-
te, de uma estratégia de ino-
vação de longo prazo”, desta-
cou Andrade.

De acordo com a CNI, no 
levantamento nacional mais 
atual, o Brasil investiu 1,21% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) em P&D em 2019, in-
cluindo recursos públicos e 
privados, contra 1,17% do ano 
anterior. A título de compara-
ção, o investimento chinês em 
P&D, em relação ao PIB, foi de 
2,23% em 2019.

Há poucos minutos do 
fim do prazo, o ministro Nu-
nes Marques, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), tirou 
o julgamento da revisão da 
vida toda de beneficiários da 
Previdência Social do Plená-
rio Virtual do Supremo para 
o julgamento ser reiniciado 
no Plenário Físico. O placar 
estava 6 x 5 a favor dos apo-
sentados e o julgamento se 
encerraria às 23h59 desta ter-
ça-feira (8). O pedido do mi-
nistro ocorreu por volta das 
23h30, cerca de 30 minutos 
antes do encerramento. 

Novos cálculos do Go-
verno Federal apontam que 
a decisão favorável para be-
neficiários da Previdência 

Social poderia custar R$ 360 
bilhões em 15 anos aos co-
fres públicos, segundo esti-
mativas atualizadas obtidas 
pelo Estadão/Broadcast, sis-
tema de notícias em tempo 
real do Grupo Estado.

No fim de fevereiro, o 
Supremo formou maioria 
- de 6 votos a 5 - em favor 
dos aposentados, ao enten-
der que eles poderão usar 
todas as suas contribuições 
previdenciárias, inclusive 
as anteriores a julho de 1994, 
início do Plano Real, para 
recalcular os valores de seus 
benefícios. 

Inicialmente, a União 
apontava que o impacto nas 
contas da Previdência So-
cial poderia chegar a R$ 46,4 
bilhões em dez anos. Esse 

valor, no entanto, se refe-
ria apenas aos benefícios 
de aposentadoria por tem-
po de contribuição. Agora, 
as equipes da Previdência 
e do Ministério da Econo-
mia entenderam que a tese 
alcança todos os benefícios 
previdenciários com con-
tribuições anteriores a 1994, 
como auxílio-doença, pen-
são por morte e aposentado-
rias por invalidez.

Considerando apenas os 
benefícios previdenciários 
ativos, o custo mensal a ser 
suportado pela Previdência 
Social seria de R$ 2 bilhões. 
Nas estimativas dos técnicos 
do INSS, 51,9 milhões de be-
nefícios poderiam ser revisa-
dos com o julgamento favo-
rável aos aposentados.
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Apenas 10% das empresas usam 
recursos públicos para pesquisa

baixo investimento

Segmentos mais afetados pelo cenário de crise foram o comércio varejista, promoção de vendas e lanchonetes

Brasil: 1,4 milhão de negócios faliram
em 2021

Agência Estado

STF vai recomeçar julgamento 
sobre a ‘revisão da vida toda’

Plenário físico

Bruno Bocchini 
Agência Brasil

Agência Estado

Redução do IPI vai representar uma perda 
de R$ 19 bilhões por ano em arrecadação

nota técnica

Cálculos da Instituição 
Fiscal Independente (IFI) 
divulgados na terça-feira 
(8), apontam que a redu-
ção de 25% do Imposto so-
bre Produtos Industriali-
zados (IPI) pode custar até 
R$ 19,1 bilhões anualmen-
te, nos termos do decreto 

do presidente Jair Bolsona-
ro publicado no fim de feve-
reiro. Somente em 2022, os 
impactos da medida serão 
de R$ 16,2 bilhões de mar-
ço a dezembro, nos cálculos 
da entidade.

Na nota técnica, assina-
da por Vilma Pinto, Felipe 
Salto e Daniel Couri, a IFI, 
que é vinculada ao Senado, 
estima que 90% da arreca-

dação do IPI em 2021 foi 
contemplada com redução 
de 25% na alíquota. Para a 
maior parte dos produtos, 
a redução foi de 25%. Al-
guns tipos de automóveis 
tiveram redução menor na 
alíquota, de 18,5%. Produtos 
que contenham tabaco não 
tiveram redução do impos-
to. O IPI fumo, que não foi 
reduzido, representou so-

mente 7% da arrecadação 
do imposto em 2021.

A IFI lembra na nota téc-
nica que o IPI é um tributo 
compartilhado com estados e 
municípios. No cenário base, 
de março a dezembro, o im-
pacto para os estados teria 
sido de R$ 4,6 bilhões e, para 
os municípios, de R$ 4,3 bi-
lhões e para os fundos regio-
nais, de R$ 0,5 bilhão.

Guilherme Pimenta 
Agência Estado

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, edi-
tou um novo decreto re-
lacionado ao IP incidente 
sobre automóveis. O ato 
ajusta para duas casas de-
cimais o cálculo das alí-
quotas do tributo sobre 
automóveis que foram re-
duzidas no fim de feverei-
ro pelo governo, também 
por decreto. Na ocasião, a 
redução concedida foi de 

25% para a maior parte dos 
produtos, mas para auto-
móveis a redução foi me-
nor, ficando com alíquota 
de 18,5%.

Com a mudança reali-
zada ontem, revendedo-
ras e concessionárias fi-
cam autorizadas a realizar 
a chamada “devolução fic-
ta” de automóveis em es-
toque para fins de registro 
fiscal e contábil dos produ-
tores e distribuidores, po-
dendo emitir nova nota fis-
cal com o valor de IPI mais 

baixo, sem que o veículo 
tenha que ser fisicamen-
te devolvido à montadora. 
O novo decreto está publi-
cado no Diário Oficial da 
União (DOU).

Segundo o governo, o 
ajuste na regra representa-
rá uma renúncia tributária 
de R$ 291,4 milhões no ano 
de 2022 e, por se tratar de 
tributo extrafiscal, de na-
tureza regulatória, é dis-
pensada a apresentação de 
medidas de compensação, 
como manda a Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal.
A alteração, conforme 

explica a Secretaria-Geral 
da Presidência, possibilita 
que a redução do IPI tam-
bém alcance concessioná-
rias que estavam com veí-
culos em estoque quando 
da edição do primeiro de-
creto, em 25 de fevereiro. 
“Além disso, diminui a bu-
rocracia e torna mais céle-
re os efeitos na ponta da 
diminuição da carga tri-
butária na cadeia de auto-
móveis.”

Decreto ajusta regra para automóveis
Luci Ribeiro 
Agência Estado

Foto: Agência Brasil

Desconto no imposto que 
incide sobre os produtos 
industrializados tem 
o intuito de aliviar as 
perdas para o setor em 
decorrência da queda do 
consumo desses bens
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As visitas aos pacientes 
internados no Hospital Esta-
dual de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Lu-
cena, em João Pessoa, foram 
retomadas, a partir dessa 
quarta-feira (9). A liberação 
segue todos os protocolos e 
contempla os pacientes das 
áreas de Unidade de Tera-
pia Intensiva (I, II, III, IV e 
pediátrica), Amarela, Ver-
de e Enfermarias, além do 
Centro de Assistência Avan-
çada no Trauma do Idoso - 
CAATI.

O retorno só é possível 
graças ao avanço da vaci-
nação no estado e a redução 
de casos de Covid-19. Para o 
diretor-geral da instituição, 
Laecio Bragante, esse é mais 

um passo importante em 
prol dos pacientes. “Vamos 
retomar as visitas em todas 
as áreas, respeitando sem-
pre os decretos e protoco-
los sanitários vigentes, pois 
prezamos muito pela huma-
nização e excelência no tra-
balho desenvolvido no hos-
pital”, completou. 

Com a implantação do 
novo protocolo é permiti-
do um visitante por pacien-
te, sendo maior de 18 anos. 
É necessário apresentar um 
documento de identificação 
com foto, comprovante de 
vacinação Covid-19, com as 
duas doses aplicadas. É re-
comendado também que o 
familiar chegue meia hora 
antes para receber todas as 

orientações, e durante a vi-
sita é proibido entrar com 
aparelhos eletrônicos, bol-
sas, comida e material não 
solicitado pela equipe as-
sistencial. 

Segundo a coordenado-
ra do Serviço Social, Keilla 
Medeiros, antes da entrada 
dos visitantes, eles recebem 
todas as informações neces-
sárias para uma visita se-
gura. “Os visitantes foram 
orientados quanto à obriga-
toriedade do uso de másca-
ras, virem de calça compri-
da e sapatos fechados, bem 
como a retirada de adornos 
(brinco, anéis, relógios e etc.), 
além da necessidade de se-
guir todas as recomendações 
de higienização das mãos e 

distanciamento social. Os vi-
sitantes não podem apresen-
tar sinais e/ou sintomas gri-
pais”, ressaltou.
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Diversidade

Divulgação visa incrementar a comercialização, licenciamento de patentes e a transferência de tecnologia

UFCG expõe tecnologia desenvolvida
em plataformas digitais

Cristina Indio do Brasil 
Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
lançou ontem  a atualização de 
três estudos anuais de geociên-
cias: Malha Municipal Digital 
2021, Mapas Municipais das 
Estimativas Populacionais e 
Áreas Territoriais de Estados e 
Municípios. O órgão informou 
que as mudanças são de rotina.

De acordo com o IBGE, hou-
ve uma série de atualizações na 
Malha Municipal Digital. O es-
tudo inclui a representação polí-
tico-administrativa dos estados 
e municípios brasileiros, acres-
centando subsídios novos para 
os Mapas Municipais e para as 
novas Áreas Territoriais.

Segundo o instituto, nesse 
conjunto de dados estão apli-
cadas as determinações decor-
rentes de decisões jurídicas, no-

vas leis estaduais, relatórios/
pareceres técnicos confeccio-
nados pelos órgãos estaduais 
responsáveis pela divisão po-
lítico-administrativa e ajustes 
cartográficos das linhas divi-
sórias aos melhores insumos 
disponíveis, tendo reflexos no 
cálculo de áreas e limites consi-
derados nas Estimativas Popu-
lacionais 2021.

Além do Distrito Federal 
e do distrito insular de Fer-
nando de Noronha, o Brasil 
tem 5.568 municípios, o que 
totaliza uma extensão terri-
torial de 8.510.345,540 km². O 
número sofreu um ajuste de 
0,02 km² em relação ao valor 
publicado em 2020, que era de 
8.510.345,538 km².

“Para 2021, como a área foi 
calculada sobre um único arqui-
vo com os limites do Brasil, em 
vez de calculada pela soma das 
áreas de cada município, não 

houve necessidade de arredon-
damento dos valores parciais, 
ocasionando a diferença no to-
tal”, informou o IBGE.

Nos Mapas Municipais, fo-
ram atualizados 342 municí-
pios dos estados do Maranhão, 
Piauí, Ceará, Alagoas, Bahia, 
São Paulo, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso e Goiás. 
Entre maio de 2020 e abril de 
2021, eles tiveram mudanças 
de área e de limites. Goiás foi 
o estado com mais municípios 
atualizados. Ao todo 246 mu-
nicípios passaram por altera-
ções no estado. Mato Grosso 
com 48 atualizações foi o se-
gundo e o Paraná com 15 ficou 
em terceiro. Ceará e Bahia fo-
ram os que passaram por me-
nos mudanças, em apenas dois 
municípios.

Por causa da necessidade 
da atualização contínua da 
base territorial, especificamen-

te, em relação ao desenho da 
malha municipal, foram rea-
lizados também, segundo o 
IBGE, ajustes cartográficos em 
vários municípios, “em função 
da disponibilidade de novos 
insumos cartográficos, em es-
pecial no que se refere à quan-
tidade nos estados do Mara-
nhão e Goiás”.

Agora, todas as atualiza-
ções feitas passam a influen-
ciar estudos e pesquisas de-
mográficas do IBGE. “Embora 
a Malha Municipal Digital, os 
Mapas Municipais e as res-
pectivas Áreas Territoriais se-
jam utilizadas como referên-
cia para diversas atividades 
por órgãos públicos, privados 
e pela sociedade em geral, o 
IBGE não tem como atribuição 
a definição e delineamento dos 
limites do território”, comple-
tou o órgão.

Eu gosto de ser mulher. Ainda que parte 
significativa do mundo em que vivemos não 
ofereça condições para que vivamos uma 

vida com plenitude. Sempre ouvi o relato de minha 
mãe que sempre dizia que uma das alegrias dela 
foi eu ter nascido mulher. Aos 33 anos já havia tido 
uma filha e quatro filhos, eu, a sexta, vim tecendo 
essa felicidade feminina. O imenso prazer e as 
possibilidades do Ser Feminino. 

Aprendi a ser mulher herdando experiências 
do clã feminino das antepassadas, e de todas as 
mulheres do tempo presente que foram somando 
aos aprendizados desafiadores da vida de uma 
mulher. Na ciranda das mulheres sábias entrava 
irmãs, avó, uma tia aqui, uma prima acolá, 
amigas, e os amigos especiais. Entrou também 
as professoras que tive. A gramática feminina é 
muito grande, complexa e poderosa, sim, desde o 
princípio, bastante poderosa.

A matemática da vida feminina inclui desde 
o princípio subtrações, em especial de direitos, e 
cerceamento de liberdade. Talvez seja por isso que 
nós mulheres tenhamos sempre um senso de dever, 
mas sobretudo, vá lutando ferozmente pelo que 
temos de direitos. A luta por direitos nunca cessou. 
Sobretudo quando se vive num dos países de 
grande índice de feminicídios e quando se é preciso 
insistir ferozmente para que se compreenda algo 
estruturante e que é negado às mulheres, o o direito 
pleno aos seus próprios corpos. 

Acho muito especial que muitas mulheres 
carreguem absoluta clareza sobre seus ciclos de 
vida, seus tempos, suas etapas, porque cada uma 
delas representa o descobrimento de um universo 
bem particular. Mulheres ensinam muito, mesmo 
que não tenham consciência disso. O currículo da 
vida feminina é para além de qualquer prêmio 
Nobel. Cotidianamente há muitas que trabalham 
arduamente transformando situações duras 
da vida e iluminando caminhos em diferentes 
territórios desse Planeta. 

Sempre me surpreendo com o que descubro 
sobre o que as mulheres são capazes de fazer, 
inclusive educar homens para a não violência. 
Sempre que conheço um homem que tem uma 
visão de mundo não patriarcal eu celebro, porque 
sei que significa socialmente um ciclo de violência 
quebrado. Lembro que há mulheres também 
machistas, que encarnam uma postura de que o 
poder deve ser exercido sobre alguém, que poder 
existe para dominar e não para construir junto.

Esse ano, ao celebrar o Dia Internacional das 
Mulheres acolhi as mensagens de amor que me 
chegaram. Fiquei pensando nas mulheres que estão 
tentando fugir da guerra. Pensei ainda nas mulheres 
indígenas do Brasil lutando para resguardar 
a Terra, seus territórios, proteger as águas da 
contaminação dos garimpos. Agradeci pelas mãos 
das mulheres trabalhadoras rurais que cultivam 
cotidianamente as sementes que se transformam 
em alimento, e que chegam às nossas mesas. 

Na última terça-feira, não fui às ruas fotografar, 
como sempre gostei, por causa da pandemia. Mas 
internamente as imagens de diferentes tempos 
e momentos foram chegando, e somando nesse 
momento celebrativo. Não fiz listas com músicas 
para tocar com as artistas cantando sobre nossas 
vidas. Fiquei apenas sentindo no corpo um 
cansaço, uma malemolência, um corpo abatido 
pelo calor. O Dia Internacional da Mulher foi um 
dia muito quente abaixo da Linha do Equador. 

Confesso que estou ainda descobrindo esse 
corpo de agora, esse corpo do presente vivendo as 
transformações da urgência climática. Que meu 
corpo está olhando mais atentamente os impactos 
da pandemia. Corpos sedentos de ânimo. Para 
onde eu olho percebo um pouco uma fome de 
alma. Seja nas mulheres ou nos homens. 

Vejo ainda grande pulsão de morte estampada 
pela verborragia que escorre pelas redes sociais. 
E isso se desdobra em brutalidades como a que 
recentemente vimos por parte de um parlamentar 
paulista que não teve pudor de fazer declarações 
violentas ferindo à dignidade das mulheres que 
estão enfrentando uma guerra e seus horrores. 
A violência contra mulheres nunca deve ser 
naturalizada, aceita ou justificada. Celebramos o 
Dia Internacional da Mulheres porque também nos 
queremos vivas. E a vida plena celebramos para 
todos, todas e todes. 

Sandra 
   Raquew Azevêdo

Colunista colaboradora

Na ciranda das 
mulheres sábias

Serviço
Mais informações 

podem ser adquiridas 
pelo setor do Serviço 

Social, pessoalmente, ou 
pelos telefones: 3216-

5752/3216-5701

Com o objetivo de incre-
mentar a comercialização, 
licenciamento de patentes 
e a transferência de tecno-
logia, o Núcleo de Inovação 
e Transferência de Tecnolo-
gia (NITT) da Universidade 
Federal de Campina Gran-
de (UFCG) está fomentando 
a divulgação de tecnologias 
desenvolvidas na instituição 
em marketplaces (vitrines di-
gitais) de catalisação de ino-
vação.

 
WIPO Green
Patentes registradas da 

UFCG envolvendo energias 
renováveis fazem parte ago-
ra da base de dados da pla-
taforma internacional WIPO 
Green, marketplace que co-
necta fornecedores com em-
presas interessadas em co-
mercializar, licenciar ou 
distribuir tecnologias ecolo-
gicamente corretas.

“É uma parceria muito im-
portante para darmos visibi-
lidade internacional às tec-
nologias desenvolvidas aqui 
na nossa universidade, o que 
poderá resultar em atração 
de novas parcerias e mais in-
vestimentos em projetos de 
pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação”, comemora o 
coordenador do Núcleo de 

Inovação e Transferência de 
Tecnologia (NITT), da UFCG, 
professor Renan Gusmão.

A WIPO Green é uma ini-
ciativa da World Intellectual 
Property Organization (Orga-
nização Mundial de Proprie-
dade Intelectual) e reúne mais 
de 120 mil tecnologias paten-
teadas disponíveis.

Na plataforma, a UFCG in-
tegra o Projeto de Aceleração 
na América Latina, que en-
volve tecnologias sobre agri-
cultura inteligente no Brasil, 

na Argentina e no Chile, sen-
do coordenado, no Brasil, pelo 
Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial (INPI) e pela 
empresa Agrosuisse.

 
Vitrine Tecnológica
Outra plataforma de di-

vulgação de tecnologias de-
senvolvidas por pesquisado-
res da UFCG, recentemente 
disponibilizada, é a Vitrine 
Tecnológica do NITT, em que 
estão expostos diversos pro-
dutos tecnológicos registra-

dos no INPI, de várias áreas 
de conhecimento, com possi-
bilidade licenciamento de pa-
tentes e transferência de tec-
nologia por parte de diversos 
atores do ecossistema de ino-
vação.

“A vitrine está em cons-
tante atualização e os pesqui-
sadores da UFCG podem en-
trar em contato com a equipe 
do NITT para alinhar algum 
detalhe ou sugerir a adição 
de novas tecnologias”, obser-
va Renan Gusmão.

n 

A Organização 
Mundial de 
Propriedade 
Intelectual 
reúne mais 
de 120 mil 
tecnologias 
patenteadas 
disponíveis

Foto: UFCG

A WIPO Green é uma iniciativa da World Intellectual Property Organization

hospital de joão pessoa

Trauma retoma visitas com protocolos

atualização de dados

IBGE fará estimativas da população



Lideranças populares femininas da Paraíba levantam a bandeira da equidade e quebram barreiras

Reivindicando novos espaços 
histórias de luta

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Ao longo da história, vá-
rias mulheres, por suas ideias 
ou suas atitudes, se opuseram 
às restrições impostas pela so-
ciedade. Com representativi-
dade em diversas áreas, fo-
ram conquistando cada vez 
mais espaços. Mulheres com 
formação acadêmica ou sim-
ples trabalhadoras vêm mu-
dando o rumo da história e 
assumindo o papel de lideran-
ças femininas, influenciando 
a mudança do pensamento e 
comportamento das pessoas 
de seu tempo. Na Paraíba, di-
versas feministas continuam 
levantando suas bandeiras de 
luta - por equidade de gênero, 
igualdade de direitos, justiça, 
contra a violência e o femini-
cídio, pelo fim da discrimina-
ção e preconceito, entre outras.

No mês em que se come-
mora o Dia Internacional da 
Mulher (festejado nessa terça-
feira, 8 de março), lideranças 
femininas da Paraíba falam 
sobre suas lutas em suas áreas, 
como a pandemia da Covid-19 
dificultou o acesso ao traba-
lho, como a universidade vem 
se tornando um sonho qua-
se impossível para mulheres 
com deficiência e como se ins-
piram para continuar buscan-
do transformações.

Pessoas com deficiência
Carolina Vieira dos Santos 

é feminista e ativista pelos di-
reitos das pessoas com defi-
ciência. Aos 23 anos, foi vítima 
de acidente de trânsito quan-
do era estudante do curso de 
Educação Física e professora 
de dança. O acidente a deixou 
paraplégica.

Mesmo assim, como sem-
pre trabalhou nos movimen-
tos sociais por dignidade e 
justiça social, quando se viu 
numa cadeira de rodas e com 
as portas se fechando para ela 
após o acidente, começou a 
luta por seus direitos. Atual-
mente é coordenadora do Fó-
rum Paraibano de Luta da 
Pessoa com Deficiência “In-
clusão e Cidadania”.

“Minha principal bandei-
ra de luta é buscar soluções 
para as mulheres e pessoas 
com deficiência, de modo ge-
ral, por cidadania. Com a pan-
demia, ficou muito difícil a 
inclusão de pessoas desse con-

  Carolina Vieira, ativista dos direitos humanos; Ivonildes, do movimento das mulheres negras;  Lúcia Andrade, do movimento Mãos Dadas

tingente no mercado de traba-
lho. A situação ficou pior e as 
barreiras aumentaram porque 
todos tiveram que ficar fecha-
dos e sem educação inclusi-
va”, contou.

Ela disse que, atualmen-
te, para uma pessoa com de-
ficiência estudar em uma uni-
versidade é praticamente um 
sonho impossível. “Eu me 
enquadro nesse papel de li-
derança, porque estou nes-
sa luta com outros compa-
nheiros, então me vejo numa 
liderança coletiva. Nos-
sa principal reivindicação é 
pela acessibilidade univer-
sal”, frisou.

“Quando eu falo em aces-
sibilidade, as dificuldades são 
muitas, mas esse não é ape-
nas um problema do estado 
da Paraíba, é uma realida-
de de todos os municípios do 

Brasil. A acessibilidade uni-
versal é uma bandeira que 
engloba comunicação, mobi-
lidade urbana nas calçadas e 
ruas, facilidade no transpor-
te coletivo, acesso às esco-
las, à universidade, ao mer-
cado de trabalho, à saúde e 
à cultura. Esse é o conceito 
de acessibilidade universal. 
Não é só rampas e calçadas”, 
desabafou Carolina Santos, 
explicando que acessibilida-
de inclui o direito de ir e vir 
de todos os cidadãos, inclusi-
ve das pessoas com deficiên-
cias permanentes ou ocasio-
nais, quer seja cadeirantes, 
deficientes visuais, auditivos, 
gestantes ou idosos.

A ativista ainda enfatizou 
que, na Paraíba, a Fundação 
Centro Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência (Fu-
nad), órgão do Governo do 
Estado, é uma referência no 
serviço de atendimento, habi-
litação e reabilitação nas qua-
tro áreas da deficiência (física, 
intelectual, visual e auditiva). 
Mas, mesmo com todo o apoio 
da Funad, as pessoas com de-
ficiência estão enfrentando re-
trocessos na educação inclusi-
va e nas políticas sociais, com 
perdas de direitos e benefícios 
assistenciais.

Um dos exemplos disso é 
o tratamento dado pelo mi-
nistro da Educação do gover-
no Bolsonaro, Milton Ribei-
ro, que defende que a pessoa 
com deficiência “não preci-
sa estudar”, e que os alunos 
com deficiência “atrapalham 
o aprendizado”.

A história de Lúcia An-
drea, no Movimento Mo-
radia Mãos Dadas, aconte-
ceu por acaso. Ela começou 
a fazer parte do movimen-
to após sofrer uma ação 
de despejo por não ter di-
nheiro para pagar o alu-
guel. Segundo ela, as lutas 
por moradias sempre fo-
ram difíceis, mas agora, es-
tão mais complicadas por 
conta da pandemia do co-
ronavírus. “O desempre-
go aumentou e muitas pes-
soas desempregadas estão 
passando fome. O pior é 
que, sem emprego, elas não 
têm condições de pagar um 
aluguel, e por este motivo 
estão partindo para ocupa-
ções de terrenos. Estamos 
enfrentando tempos difí-
ceis e amargos”, enfatizou.

Lúcia Andrea obser-
va que, para as mulheres, 
essa luta é muito mais difí-
cil. “No estado da Paraíba, 
a única mulher presiden-
te de uma entidade de mo-
radia sou eu, o resto é tudo 
homem. Por isso sofro pre-
conceito. Enfrento o ma-
chismo dentro do Fórum 
de Reforma Urbana, mas 
também tenho alegrias, 
porque estou tendo opor-
tunidade de ajudar muitas 
famílias a realizar o sonho 
da casa própria. Mas nossa 
luta não é apenas pela mo-
radia, é pela colocação de 
escolas, creches e postos de 

saúde dentro dos condomí-
nios populares”, revelou.

“Nossa bandeira englo-
ba educação, saúde e trans-
porte. O grande problema é 
que muitas das famílias que 
recebem a moradia não con-
seguem suportar as presta-
ções, e acabam vendendo os 
apartamentos”, lamentou.

Dentro e fora de diver-
sos condomínios, a mulher 
se depara com problemas 
como a violência domésti-
ca, a violência urbana, a fal-
ta de oportunidade de em-
prego e as drogas. “Essas 
são questões que acontecem 
em cerca de 70% dos aparta-
mentos populares. O que é 
mais complicado é que toda 
a renda dessas mulheres 
vem do Bolsa Família (ago-
ra Auxílio Brasil), que hoje 
está em torno de R$ 400. 
Então, como pagar aluguel, 
comprar um botijão de gás 
e comida com apenas R$ 
400? É por isso que muitas 
famílias continuam numa 
situação de pobreza extre-
ma”, observou.

“É aí que entra nosso 
trabalho de levar as mulhe-
res para frequentar cursos 
profissionalizantes, a fim 
de que possam ter uma ren-
da, então a gente tenta in-
serir a maioria em cursos 
de artesanato e cabeleirei-
ra, entre outros”, explicou.

Lúcia Andrea tem ape-
nas o segundo grau com-

pleto, mas está planejando 
iniciar um curso de assis-
tente social. Divorciada, 
conseguiu criar cinco fi-
lhos sozinha, e conheceu o 
Movimento Moradia Mãos 
Dadas “num momento de 
desespero”, já que na épo-
ca morava de aluguel e ha-
via sido despejada.

Desde então, o Movi-
mento Moradia começou 
a fazer parte de sua vida. 
Atualmente, ela tem orgu-
lho em ser uma lideran-
ça do movimento e disse 
que quando ajuda uma mu-
lher a ter acesso a mora-
dia, sente-se muito feliz. 
Atualmente como artesã 
e presidente da entidade, 
ela conseguiu adquirir seu 
próprio apartamento e for-
mar uma de suas filhas na 
universidade. Lúcia conti-
nua sua caminhada bus-
cando sempre ajudar as 
mulheres na conquista da 
casa própria.

Luta por moradias é ação permante

Ivonildes Fonseca assume sua 
identidade como ativista pelos di-
reitos das mulheres negras porque 
esse contingente de pessoas, no Bra-
sil, continua enfrentando dificulda-
des históricas e com determinadas 
particularidades. As reflexões sobre 
a condição dessas mulheres negras 
ganham impulso sobretudo com a 
atuação da feminista Lélia Gonza-
lez no âmbito acadêmico, político e 
do ativismo. O ativismo de Lélia con-
solidou na sociedade a ideia de que 
as mulheres negras passam por uma 
opressão na qual as questões de gêne-
ro, raça e classe social são cruzadas.

Segundo ela, os séculos vêm pas-
sando e o cenário de vulnerabilidade 
social e racial permanece e é compro-
vado por dados demonstrados por 
importantes Institutos de pesquisas, 
entre os quais o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), e 
pelas monografias, dissertações e te-

ses apresentadas nas universidades.
Por que o grupo de mulheres ne-

gras experimenta particularidades 
no que se refere ao cenário de desi-
gualdade social e racial? Porque são 
elas que enfrentam as maiores taxas 
de pobreza e extrema pobreza, escla-
rece Ivonildes. “Vale ressaltar que, 
desde criança, a menina negra acu-
mula desvantagens em ter que estu-
dar e assumir tarefas domésticas com 
responsabilidade de gente adulta”. 

“Então, por que a menina negra 
tem essas atribuições desde cedo? 
Porque na mentalidade social bra-
sileira, a mulher negra ainda corres-
ponde à imagem da mulher escra-
vizada, objeto para satisfazer todas 
as necessidades a ela impostas. Essa 
construção social e histórica se reflete 
na prática demonstrada na chamada 
solidão da mulher negra em assun-
tos de união ou casamento. A frase 
cunhada no passado ‘branca para ca-

sar, mulata para fornicar e preta para 
trabalhar’ ainda vige. Vale colocar 
que a criança negra também expe-
rimenta solidão e constrangimento 
nas brincadeiras infantis e em festas 
juninas”, alegou.

Ela observa que as oportunida-
des de estudo são agarradas por al-
gumas com “unhas e dentes”, sacri-
ficando horas de lazer e de sono. “E 
quando conseguem vagas nas Uni-
versidades, têm que enfrentar o ra-
cismo que as desqualificam”.

Ela denunciou que, recentemen-
te, casos de mulheres negras na ma-
ternidade geraram o conceito de vio-
lência obstétrica, “que compreende 
o ato desigual de atender a partu-
riente, com gritos, deboches e me-
nosprezo; e às vezes não ministram 
anestesia quando o caso requer. A 
Fundação Perseu Abramo, tem pes-
quisa que aponta essa perversidade 
em uma em cada quatro mulheres 
negras”, conta.

“Por estas e outras situações nas 
quais em muitas delas, eu estive di-
retamente envolvida, iniciei uma mi-
litância desde adolescente na cidade 
de Salvador, na Associação de Mora-

dores da Baixa do Petróleo, no Grupo 
União e Consciência Negra. E desde 
que vim residir no estado da Paraí-
ba, junto à comunidade Jardim Man-
guinhos, em Cabedelo, participei de 
trabalhos memoráveis”, orgulha-se.

Na cidade de João Pessoa, inte-
grou a Organização de Mulheres Ne-
gras na Paraíba – Bamidelê – onde 
realizou atividades que resultaram 
em elevação de autoestima de me-
ninas e mulheres negras, com infor-
mações sobre saúde reprodutiva e 
fortalecimento e efetivação dos seus 
direitos. Ivonildes Fonseca nasceu na 
Bahia e hoje está radicada na Paraíba.

 Ela trabalhou como atriz de tea-
tro durante toda a adolescência, cur-
sou Biblioteconomia e Documen-
tação na Universidade Federal da 
Bahia, fez mestrado e doutorado na 
Universidade Federal da Paraíba, e 
atualmente ocupa o cargo de vice-rei-
tora da UEPB.

Por igualdade de direitos para as mulheres negras
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“Nossa bandeira 
engloba 
educação, saúde 
e transporte

Lúcia Andrade

“Desde criança, 
a menina 
negra acumula 
desvantagens 
em ter que 
estudar e 
assumir tarefas 
domésticas

Ivonildes Fonseca

“Minha 
principal 
bandeira de 
luta é buscar 
soluções 
para as 
mulheres e 
pessoas com 
deficiência

  Carolina Vieira
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8 clubes
filiados à 

Federação de 
Esportes Aquáticos 

da Paraíba já 
confirmaram 
presença na 
competição

Nos próximos dias 12 e 13, 
sábado e domingo,  acontece no 
parque aquático da Vila Olímpi-
ca Parahyba, o Torneio Paraiba-
no Absoluto de Natação. O pri-
meiro evento oficial de natação 
do ano vai contar com a partici-
pação de mais de 200 atletas, que 
disputarão 82 provas. 

“A expectativa é boa porque 
começamos com um torneio com 
um número significativo de par-
ticipantes. Inclusive a Paraíba 
tem mais atletas de natação que 
alguns estados maiores”, desta-
cou Antônio Meira, vice-presi-
dente da Federação de Esportes 

Aquáticos da Paraíba (Feap/PB), 
responsável pela organização 
do torneio. O entrevistado falou 
ainda sobre a possibilidade de 
surgirem novos recordistas du-
rante o final de semana. “Con-
seguimos colocar os recordes da 
Paraíba dentro do programa da 
competição o que deixa o even-
to ainda mais especial”.  

O Torneio Paraibano Absolu-
to de Natação marca a inaugu-
ração das novas raias do  par-
que aquático da Vila Olímpica 
Parahyba , um presente para 
os nadadores que realizarão as 
provas de maneira mais confor-
tável, com menos interferência. 

“As marolas diminuem bas-
tante, o que é muito interessante 

para os competidores. Agrade-
cemos ao gerente Antônio Na-

varro que, de pronto, nos dispo-
nibilizou o parque aquático da 
Vila Olímpica”. 

Evento que promete. Antônio 
Navarro, compactua da mesma 
expectativa, de que a natação 
paraibana terá um final de se-
mana de muitas braçadas e que 
o torneio, realizado pela Feap e 
apoiado pela Vila Olímpica, será 
de muito sucesso. “Estamos dan-
do o suporte necessário, como é 
de costume, para que tudo ocor-
ra dentro da tranquilidade e a 
competição seja exitosa”. 

Confirmações
Nadadores de oito clubes filia-

dos à Federação de Esportes Aquá-
ticos da Paraíba, (FEAP/PB) já 

confirmaram participação no tor-
neio. Clube Campestre, SESI/PB e 
AABB são os clubes que estarão 
representando Campina Grande. 
Da capital, participam nadado-
res do Esporte Clube Cabo Bran-
co/Acquar1, Grêmio Vila Olím-
pica Paraíba, Clube dos Oficiais 
e Bombeiro Militar da Paraíba e 
AABB.

Só da equipe pessoense Es-
porte Clube Cabo Branco/Ac-
quar1 articiparão 70 atletas. A 
treinadora da equipe, Valéria 
Jonsson, disse estar animada 
com a competição que deve ge-
rar bons resultados para o gru-
po. “O paraibano marca o re-
torno de muitos atletas para as 
piscinas”, comentou.

Mais de 200 atletas vão participar de 82 provas e novos recordes poderão surgir no próximo final de semana

Feap realiza Torneio de Natação
na vila olímpica

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Escolinhas vão retomar as atividades na Vila Olímpica
reabertura

Reaberta de forma gradual desde o 
mês de julho do ano passado, por conta 
da pandemia, a Vila Olímpica Parah-
yba tem disponibilizado o espaço para 
a realização de caminhadas para o pú-
blico em geral e também atividades 
esportivas para atletas de alto rendi-
mento que participam de competições 
através do Grêmio Vila Olímpica Pa-
rahyba. Agora, a ideia é fazer abertura 
de inscrições com vagas para alunos 
de escolas públicas, e posteriormente, 
para o público em geral matriculado 
no período pré-pandemia. A informa-

ção foi confirmada pelo gerente ope-
racional, Antônio Navarro.

“Vamos priorizar todos os alunos 
já matriculados no período de 2019 a 
2020. A partir disso, teremos um dire-
cionamento da Secretaria de Educação 
do Estado para a o início da chamada 
dos selecionados. Em caso de vagas 
remanescentes, elas serão direciona-
das para os demais públicos da comu-
nidade”, pontuou Antônio Navarro.

Ainda de acordo com Navarro, 
as vagas serão direcionadas para em 
torno de 25 modalidades esportivas, 
entre elas: futebol de salão, handebol, 
vôlei, basquete, natação, saltos orna-
mentais, ginástica rítmica, nado sin-

cronizado, hidroginástica, judô, ca-
poeira, tênis de mesa.  O acesso às 
modalidades esportivas é prioritário 
para alunos e servidores da rede pú-
blica, ambos, isentos de mensalidades.

Neste período de reabertura da 
Vila Olímpica, Antônio Navarro faz 
um apelo para que todos os cuida-
dos sanitários no local das atividades 
sejam respeitados pela comunidade.

“É imprescindível o uso de 
máscara no local. Temos de con-
tinuar seguindo todas as medidas 
sanitárias para conter o avanço da 
Covid-19. Peço a contribuição dos 
usuários para que tomem os cuida-
dos individuais”, finalizou.

A piscina da Vila Olímpica Parahyba será 
palco, nos dias 12 e 13 deste mês, do Torneio 

Paraibano Absoluto de Natação

Foto: Marcos Russo

Fabiano de Sousa 
fabianogool@gmail.com
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Aulas de futsal, assim como de outras modalidades, voltarão a acontecer 
nas dependências da Vila Olímpica Parahyba de forma gradativa
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Elize Maia e Thâmela con-
quistaram a medalha de ouro 
na quinta etapa da tempora-
da 21/22 do Circuito Sul-A-
mericano de Vôlei de Praia, 
disputada em Mollendo, no 
Peru, no último fim de sema-
na. No torneio masculino, os 
paraibanos Vitor Felipe e Re-
nato ganharam a prata. As 
brasileiras venceram as cin-
co partidas que disputaram, 
perdendo apenas um set, na 
final. A medalha de ouro veio 
no tie-break contra as argen-
tinas Gallay e Pereyra: 22/20, 
19/21 e 15/10. Esta foi a se-
gunda medalha de Elize e 
Thâmela nesta temporada do 
Circuito Sul-Americano. Em 
março de 2021, elas levaram 
o bronze na primeira etapa, 
em Santiago, no Chile.

“Ano passado jogamos a 
etapa no Chile e ficamos com 
o bronze, então a gente queria 
muito esse título no Peru. An-
tes da final, vencemos todos 
os jogos por 2 a 0, e na decisão 
superamos por 2 a 1 as argen-
tinas, um time experiente que 

esteve nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio. Esse título, além 
de ser especial por ser nosso 
primeiro no Circuito Sul-A-
mericano jogando juntas, nos 
traz confiança para os desa-

fios desse ano”, destacou Eli-
ze Maia. “Eu estou muito fe-
liz, pelo título e por tudo que 
fizemos nesse campeonato. 
Sabemos o quanto o trabalho 
diário tem que ser valoriza-

do. É um título muito espe-
cial por ser meu primeiro Sul
-Americano no adulto. Estou 
muito feliz e empolgada para 
os próximos desafios”, come-
morou Thâmela, de 21 anos.

Na final masculina, em 
mais um duelo Brasil x Ar-
gentina, Vitor Felipe e Renato 
acabaram superados pelos ir-
mãos Tomás e Nicolás Capo-
grosso por 2 sets a 1, parciais 

de 21/16, 22/24 e 10/15.
No Circuito Sul-America-

no, as duplas somam pontos 
para o país, e o Brasil segue 
na liderança do ranking nos 
dois gêneros, com cinco ou-
ros, uma prata e dois bronzes 
em cinco etapas disputadas.

Além do terceiro lugar 
de Elize e Thâmela, a pri-
meira etapa da temporada 
teve ouro de George e An-
dré Stein. Na segunda, mais 
um ouro para o Brasil, com 
Adrielson/Arthur Mariano, 
em San Juan (ARG). Em Mon-
tevidéu (URU), na terceira 
etapa, foi a vez de Ângela e 
Neide conquistarem o pri-
meiro lugar. Tainá/Victoria 
ganharam o título na quar-
ta etapa, em Viña del Mar, no 
Chile, com Bruno Schmidt/
Saymon levando o bronze.

A sexta etapa está prevista 
para Cochabamba, na Bolívia, 
entre os dias 11 e 13. O tor-
neio final, que reúne os me-
lhores países da temporada, 
está marcado para Uberlân-
dia (MG), de 13 a 15 de maio. 

Vôlei de praia

Paraibanos ficam com a prata em Sul-Americano no Peru 

Cristian Ribera na linha de chegada, concluindo a prova em nono lugar. Já Aline Rocha ficou 
em décimo na prova de esqui cross-country disputada nos Jogos Paralímpicos, na China

Os brasileiros Cristian Ribera e 
Aline Rocha pararam nas semifi-
nais nas provas de sprint do esqui 
cross-country nos Jogos Paralím-
picos de Inverno de Pequim-2022, 
na madrugada de ontem. A dupla, 
que disputa a Paralimpíada pela 
segunda vez, voltará a competir na 
neve chinesa no próximo sábado.

Ribera, que tem 19 anos e é de 
Rondônia, terminou no Top 10 da 
prova masculina ao ficar em nono 
lugar, com o tempo de 2min59s8. 
Ele é o atual vice-campeão mundial 
da modalidade. Aline Rocha, nas-
cida no Paraná, ficou no 10º posto, 
com 3min55s2. A disputa femini-
na contou com 16 atletas no total.

“Eu disse que não existiam fa-
voritos, mas com o pessoal da Chi-
na, tem sim. Eles vieram muito 
fortes, a prova estava muito difí-
cil e muito disputada. A neve es-
tava diferente da qualificatória, o 
sol apareceu, derreteu um pouco 
a neve, mudou muito a condição, 
a gente mudou os esquis. Fiz uma 

boa subida, mas fiquei em dúvida 
lá na parte alta. Saí do trilho do es-
qui para testar a neve, mas não foi 
bom, e os caras já estavam mui-
to perto, era quase inevitável”, co-
mentou Ribera.

No masculino, os chineses fi-
zeram dobradinha no pódio com 
Peng Zheng, que conquistou a me-
dalha de ouro, e Zhongwu Mao, 
com a prata. O canadense Collin 
Cameron completou o pódio ao le-
var o bronze.

Outros três brasileiros com-
petiram nesta prova. O paraiba-
no Robelson Lula ficou em 18º, 
com 2min34s19, enquanto os pau-
listas Guilherme Rocha e Wesley 
dos Santos terminaram a prova 
na 21ª (2min36s77) e 24ª colocação 
(2min39s14), respectivamente. A 
modalidade tinha 36 competido-
res no masculino.

No feminino, a China tam-
bém dominou. Hongqiong Yang 
levou o ouro, a americana Ok-
sana Masters ficou com a pra-
ta e a chinesa Panpan Li fatu-
rou o bronze.

“Esta foi uma das provas mais 
difíceis que disputei. Nas etapas 
de Copa do Mundo que participei, 
não havia participação das chine-
sas. Às vezes, não havia ameri-
canas. No entanto, aqui, estavam 
todas as melhores. Já bate aque-
la adrenalina, ansiedade. Mesmo 
sendo uma das provas mais difí-
ceis, foi também uma das melho-
res. Passar para a semifinal com 
quantidade de atletas em disputa, 
estou muito feliz”, comentou Ali-
ne Rocha.

Os cinco esquiadores brasilei-
ros que competiram nessa quarta 
vão voltar à neve no sábado para 
as provas de média distância do 
esqui cross-country: 7,5km para 
mulheres e 10km para homens. O 
Brasil também vai competir no re-
vezamento misto da modalidade e 
no snowboard.

O Brasil participa dos Jogos Pa-
ralímpicos de Inverno pela terceira 
vez, após competir em Sochi-2014 
e em PyeongChang-2018. Os Jogos 
de Pequim-2022 serão encerrados 
no próximo domingo.

Cristian Ribera e Aline Rocha não conseguem medalhas, mas ficam entre os 10 melhores no esqui cross-country

Brasileiros chegam até as semifinais 
jogos de inVerno

Agência Estado “Eu disse que 
não existiam 
favoritos na 
prova, mas 
com o pessoal 
da China, 
tem sim. Eles 
vieram muito 
fortes, a prova 
estava muito 
difícil e muito 
disputada

Cristian Ribera

“Esta foi uma 
das provas 
mais difíceis 
que disputei. 
Nas etapas de 
Copa do Mundo 
que participei, 
não havia 
participação 
das chinesas. Às 
vezes, não havia 
americanas

Aline Rocha

n 
O Brasil 
segue na 
liderança 
do ranking 
nos dois 
gêneros, 
com cinco 
ouros, uma 
prata e dois 
bronzes 
em cinco 
etapas 

A dupla 
Vítor Felipe 

e Renato (ao 
lado) perdeu 

na final para 
os argenti-
nos Tomás 

e Icolás 
Capogrosso, 
mas ajudou 
o Brasil a se 

manter no 
topo
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Curtas
Fifa confirma a eliminação
da Rússia em jogo seletivo

Palmeiras e São Paulo se
enfrentam hoje no Morumbi

Pior equipe de F-1 vive crise
após saída de piloto russo

Seleção Feminina volta a
jogar contra a Venezuela

A Fifa oficializou a classificação da Polônia na pró-
xima fase da repescagem nas Eliminatórias Europeias 
para a Copa do Mundo do Catar, marcada para novem-
bro e dezembro deste ano. A seleção liderada pelo atacan-
te Robert Lewandowski enfrentaria a Rússia, mas pas-
sou automaticamente após o adversário ser excluído da 
disputa por conta da guerra na Ucrânia.

A formalização da classificação polonesa pela Fifa 
surge horas após a Federação de Futebol da Rússia (RFU, 
sigla em russo) entrar com um pedido na Corte Arbi-
tral do Esporte (CAS) para suspender a sanção e reinte-
grar a seleção à disputa. Apesar do recurso, a entidade 
máxima do futebol ignorou a apelação e manteve a sua 
posição. Com a decisão, a Polônia aguarda o vencedor 
do confronto entre Suécia e República Checa, em 29 de 
março, para conhecer o próximo adversário no playoff.

Com treinos técnicos, táticos e aperfeiçoamento das 
finalizações, ontem, o técnico Abel Ferreira encerrou a 
preparação do time do Palmeiras para o clássico com o 
São Paulo, hoje, às 20h30, no Morumbi, em duelo atra-
sado da quarta rodada do Campeonato Paulista.

O técnico português tem um duelo particular com 
o comandante são-paulino, Rogério Ceni, para quem 
foi derrotado nas quatro vezes em que estiveram fren-
te a frente. Abel sempre na direção do time alviverde, 
enquanto Ceni soma triunfos também quando estava 
à frente do Flamengo.

A desvantagem no confronto parece incomodar um 
pouco o técnico palmeirense que mudou sua opinião do 
fim de semana, após a vitória sobre o Guarani, quando 
deu a entender de que poderia utilizar um time mais 
descansado no clássico.

Pior equipe da temporada passada da Fórmula 1, 
sem ponto conquistado, a equipe Haas domina o noti-
ciário da principal modalidade do automobilismo neste 
início de ano. Depois da perda de patrocínio e a demis-
são do piloto russo Nikita Mazepin, o time americano 
virou notícia porque perderá a sessão de testes da pré-
temporada, na manhã de hoje. A ausência na primeira 
sessão do dia se deveu a um problema logístico. O avião 
que contém todos os seus equipamentos sofreu uma fa-
lha mecânica e teve atrasada a sua chegada ao Bahrein, 
chegando na véspera do início na nova bateria de testes 
de preparação das equipes. Com problemas mecânicos, 
a nave teve de fazer um pouso em Istambul, na Turquia, 
o que atrasou sua chegada no Bahrein para os testes que 
serão feitos de hoje até sábado. Desta forma, a Haas per-
derá a sessão da manhã, mas à tarde vai colocar o brasi-
leiro Pietro Fittipaldi em ação.

A Seleção Feminina Sub-17 segue dando show no 
Campeonato Sul-Americano da categoria e depois de 
golear a Argentina pro 3 a 0, na estreia, marcar 7 a 0 na 
Bolívia e 5 a 0 no Paraguai, terá pela frente nesta quin-
ta-feira, às 18h30, no Estádio Charrúa, em Montevidéu 
(URU), a Venezuela, encerrando assim os jogos da fase 
classificatória.

A equipe de Simone Jatobá chegou aos nove pontos 
e segue na liderança do grupo B, com 100% de aprovei-
tamento. O Brasil ainda carimbou o passaporte para o 
quadrangular final da Sul-Americano com uma rodada 
de antecedência. Após o jogo desta quarta-feira, a Se-
leção vai aguardar os outros resultados do grupo opo-
nente para saber os adversários na fase final, quando 
acontece um quadrangular. De acordo com o regula-
mento da competição, as 10 seleções do Sul-Americano 
Sub-17 foram divididas em dois grupos de cinco parti-
cipantes cada. Na primeira fase, as equipes medem for-
ças contra os rivais de suas chaves. Ao final dos qua-
tro jogos, as duas seleções melhores colocadas de cada 
grupo avançam para a Segunda Fase – quadrangular 
final - onde os quatro melhores times disputam apenas 
três vagas, que garantem o passaporte para a disputa 
do Mundial Feminino Sub-17. Ao final do quadrangu-
lar, a equipe que liderar em número de pontos será a 
grande campeã da competição.

Nacional e Treze voltam a 
se enfrentar hoje, às 20h15, no 
Estádio José Cavalcanti, em 
Patos. A partida é válida pela 
sexta rodada do Campeonato 
Paraibano. As duas equipes 
se enfrentaram no último fi-
nal de semana em Campina 
Grande e empataram em 2 a 
2, em partida com cenas de 
violência nas arquibancadas 
em um confronto de torcidas, 
quando um torcedor do Galo 
saiu ferido por um tiro dispa-
rado por um policial torcedor 
do Canário do Sertão. Por este 
motivo, o Ministério Público 
da Paraíba determinou que 
a partida de hoje terá torcida 
única do time local.

Pelo lado do Treze, a pres-
são vem sendo muito gran-
de em cima do treinador Sué-
lio Lacerda, por causa da fraca 
campanha do clube, que em 
três partidas disputadas em 
casa, só conseguiu uma vitó-
ria e dois empates. O próprio 
presidente interino do Galo, 
Artur Bolinha, afirmou para 
alguns torcedores, que caso o 
clube não vença hoje o Nacio-
nal, o treinador será demitido.

Em meio a essa pressão, a 
diretoria anunciou três refor-
ços que chegaram essa sema-
na ao clube e já devem ficar à 
disposição de Suélio Lacerda 
para o jogo de hoje. São eles 
o volante Carlão, o atacante 
Everton Kanela e o zagueiro 
Ramon. Eles já fizeram todos 
os exames e treinaram nor-
malmente com o elenco.

Para o volante Carlão, de 

Campinense segue preparação para
a disputa do “Clássico dos Maiorais” 

no domingo

Depois de jogo tumultuado na cidade de Campina Grande, Nacional e Treze voltam a jogar no José Cavalcanti

Briga pela liderança é hoje, em Patos
paraibano 2022

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Torcedores no José Cavalcanti durante o jogo contra o Sport: a cena deve se repetir hoje

32 anos, que veio do Pacajus 
do Ceará e já teve passagem 
pelo América-RN, Atlético-
GO e Ceará, o momento é de 
pensar positivo e começar a 
vencer para chegar à dispu-
ta do título paraibano.

“Eu chego com muita sa-
tisfação ao Treze, um mo-
mento especial na minha 
carreira e já focado na com-
petição. Sei que o clube preci-
sa conseguir, e para isso, tem 
que ir bem no estadual. Eu 
sei o peso de vestir a camisa 
de um time de grande torci-
da, vi que o elenco é qualifi-
cado e está na hora das coisas 
acontecerem. Respeitamos 
o time do Nacional, mas va-
mos fazer um grande jogo e 
trazer uma vitória de Patos”, 
disse Carlão.

Segundo o técnico Suélio 

Lacerda, o time desperdiçou 
muitas oportunidades no jogo 
de domingo e por isso saiu de 
campo com um resultado 
que não agradou aos torce-
dores. Mas, ele garante que o 
elenco treinou em cima dos 
erros, e agora com a chega-
da dos reforços, a equipe será 
mais forte e tem amplas con-
dições de sair de Patos com 
uma grande vitória. O Galo 
hoje é o terceiro colocado do 
grupo B, com cinco pontos 
em três jogos. Se vencer, as-
sume a liderança e vai ga-
nhar motivação para o clássi-
co dos maiorais no próximo 
final de semana.

No Nacional, o otimismo 
é grande depois de uma re-
viravolta total do clube na 
competição. Após levar um 
WO porque não tinha nem 

sequer jogadores registrados 
para a partida de estreia do 
Paraibano, contra o Campi-
nense, o presidente do clube 
renunciou e houve uma in-
tervenção da FPF. De lá para 
cá, sob outra gestão, o Caná-
rio do Sertão vem surpreen-
dendo com vitórias de 4 a 2 
sobre o CSP e 5 a 0 sobre o 
Sport Lagoa Seca. O treinador 
Lamar ficou satisfeito com o 
rendimento da equipe contra 
o próprio Treze, em Campi-
na Grande, e jogando em Pa-
tos, espera conseguir mais 
uma vitória. O Verdão tem 
sete pontos e é o líder isola-
do do grupo B. Se vencer, vai 
abrir uma diferença de qua-
tro pontos para o segundo 
colocado, o Campinense, que 
tem seis pontos, mas apenas 
dois jogos disputados.

De olho na sequência do 
Campeonato Paraibano, o 
Campinense segue a sua ma-
ratona de preparação, no Es-
tádio Renatão, em Campina 
Grande, para mais uma par-
tida no estadual e, desta vez, 
o confronto será contra o seu 
maior rival, o Treze. Raposa e 
Galo se enfrentam no “Clás-
sico dos Maiorais", neste do-
mingo (13), às 16h, no Ami-
gão, em partida atrasada da 
3a rodada do grupo B.

A Raposa vai tentar 
manter uma invencibilida-
de de duas partidas contra 
o rival. Nos últimos dois 
confrontos foram duas vi-
tórias com dois resultados 
de 1 a 0, nos estaduais de 
2020 e 2021, respectiva-
mente.

Os comandados de Raniel-
le Ribeiro realizam ativida-
des táticas e físicas até a ma-
nhã do próximo sábado (12), 
porém, o clube informou, via 
assessoria, que os treinos dos 
dois últimos dias que antece-
dem o clássico, serão fechados 
para imprensa, bem como não 
haverá janelas de entrevistas 
com atletas ou membros da 
comissão técnica.

Para o confronto, o tor-
cedor raposeiro acredita no 
faro de gols do artilheiro 
Olávio. O atacante terá, nes-
te domingo, a oportunida-
de de jogar o clássico pela 

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

primeira vez na carreira. 
O camisa 9 do Campinen-
se quer repetir no "Clássico 
dos Maiorais” o que fez no 
"Clássico Emoção”, quando 
marcou contra o Botafogo, 
o gol da partida que termi-
nou empatada em 1 a 1, vá-
lida pela 7ª rodada da Copa 
do Nordeste, no último fim 
de semana.  

“É um clássico que mexe 
com a cidade. Estamos traba-
lhando para que possamos 
chegar no domingo desem-
penhando o nosso melhor 
futebol e conseguirmos um 
resultado positivo. É sempre 

importante marcar gols e sen-
do em clássico, melhor ain-
da. Quero marcar para ter a 
oportunidade e experiência 
de comemorar com a torcida, 
um gol marcado contra o ri-
val”, comentou.

A baixa no rubro-ne-
gro será ausência do vo-
lante Rafinha. A diretoria 
do clube decidiu, nesta se-
mana, pelo afastamento do 
atleta, após reunião entre 
o jogador e o diretor de fu-
tebol Rômulo Farias. Ain-
da de acordo com a direto-
ria, o jogador teria recebido 
uma proposta de um clu-

be da série B do Brasileiro.
“O jogador nos procu-

rou há alguns dias para in-
formar que recebeu uma 
proposta de um clube da sé-
rie B do Campeonato Brasi-
leiro. Decidimos pelo afas-
tamento do atleta até que 
toda essa situação seja re-
solvida”, disse Rômulo Fa-
rias.

No Paraibano, o Campi-
nense tem um retrospecto 
de 100% de aproveitamento. 
Em duas partidas, o clube 
conquistou duas vitórias, 
soma seis pontos e ocupa a 
vice-liderança do grupo B.

Jogadores do Campinense seguem os preparativos para encarar o rival no final de semana
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(Valéria de Almeida)

483 — Papa Simplício
1592 — Brás Cubas, 
fidalgo e explorador português
1884 — Bernardo Guimarães, 
escritor brasileiro (n. 1825).
1980 — José Américo de Almeida, romancista, 
ensaísta, poeta, cronista, político, advogado, 
professor, folclorista e sociólogo (PB)
1991 — César Cals, político brasileiro
2001 — Algodão, jogador brasileiro de basquete
2005 — Zilka Salaberry, atriz brasileira
2013 — Paulo de Tasso Benevides Gadelha, 
escritor, político e desembargador federal (PB)
2018 — Antônio Hino, diretor de tevê (PB)
2020 — Ednaldo Lucena, ator (PB)

Mortes na História

Obituário
Pasha Lee
6/3/2022 – Aos 33 anos, em Irpin, 
na Ucrânia. Ator ucraniano morreu 
após uma batalha. Ele se juntou 
às Forças de Defesa Territorial das 
Forças Armadas da Ucrânia para 
defender o país contra os russos nas últimas 
semanas. No cinema, ele atuou em ‘Shtolnya’ 
(2006), ‘Zvychayna sprava’ (2012), ‘Shadows 
of Unforgotten Ancestors’ (2013) e ‘The Fight 
Rules’ (2016). Também era cantor, dublador e 
apresentador de tevê.

Foto: Facebook

Aforismo
“As pessoas não morrem, 

ficam encantadas.”

(Guimarães Rosa)
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Desde o início da pande-
mia do novo coronavírus no 
Brasil, 21.392 crianças me-
nores de cinco anos já fo-
ram hospitalizadas com Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) relacionada à 
Covid-19 e 1.335 morreram, 
sendo que 875 tinham me-
nos de um ano de vida. As 
informações podem ser con-
sultadas nos boletins epide-
miológicos 43, 92 e 101 do 
Ministério da Saúde, mas o 
número real pode ser ainda 
mais alto, já que a testagem 
para o Sars-CoV-2 ainda está 
aquém do necessário no país.

A estatística não deixa 
dúvidas sobre o grande ris-
co que o Sars-CoV-2 repre-
senta para as crianças – que, 
ao contrário do que se pen-
sava no começo da pande-
mia, também desenvolvem a 
doença grave e podem mor-
rer. Uma das consequências 
mais severas é a Síndrome 

Inflamatória Multissistêmica 
Pediátrica (SIM-P), condição 
que atinge principalmente 
meninos e meninas não vaci-
nadas. Mais de 1,5 mil crian-
ças e adolescentes de zero a 
19 anos já foram acometidos 
pela síndrome no Brasil.

Até o momento, segun-
do o Instituto Butantan, em 
São Paulo, a vacinação é a 
única forma de combater a 
Covid-19. Desde o dia 20 de 
janeiro deste ano, a Corona-
Vac, vacina do Butantan e 
da farmacêutica chinesa Si-
novac, é aplicada no país na 
faixa etária de seis a 17 anos, 
após aprovação unânime da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

Uma série de estudos 
científicos, no entanto, já 
comprovou a segurança e 
imunogenicidade da Coro-
naVac em crianças a partir 
dos três anos, como os en-
saios clínicos de fases 1 e 2 
feitos pela Sinovac e publica-
dos na The Lancet Infectious 

Diseases. Com base nessas 
evidências, países como 
China, Chile, Colômbia, 
Tailândia, Camboja, Equa-
dor e o território autônomo 
de Hong Kong já aplicam o 
imunizante nessa popula-
ção. Nas próximas semanas, 
o Butantan pretende solicitar 
à Anvisa a inclusão da faixa 
etária de três a cinco anos no 
programa de vacinação com 
a CoronaVac.

Outras pesquisas feitas 
pelo mundo demonstra-
ram que a CoronaVac pro-
tege uma faixa etária ain-
da mais ampla, a partir dos 
seis meses de idade. Parte de 
um robusto ensaio clínico de 
fase 3 conduzido pela Sino-
vac com quatro mil crianças 
de seis a 35 meses mostrou 
que o imunizante é seguro e 
não causou nenhuma reação 
adversa grave.

Outro trabalho feito por 
pesquisadores do Instituto 
Adolfo Lutz, do Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas e 

da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo com 27 
crianças de sete meses a cin-
co anos, concluiu que a va-
cina do Butantan é segura e 
eficaz para esse público. As 
crianças receberam por en-
gano o imunizante no lugar 
da vacina da gripe e apresen-
taram produção de anticor-
pos sem eventos adversos.

A baixa incidência de 
efeitos colaterais é uma das 
características das vacinas de 
vírus inativado como a Co-
ronaVac, já que o vírus nes-
sa condição é incapaz de se 
replicar no organismo. Um 
estudo feito em Hong Kong 
mostrou que o imunizante 
tem 83% menos chance de 
provocar reações adversas 
do que vacinas de RNA men-
sageiro (mRNA). Na China, 
o acompanhamento de 120 
milhões de crianças acima 
de três anos que tomaram a 
vacina tem mostrado que a 
CoronaVac causa raros e le-
ves eventos adversos.

De acordo com o Ministério da Saúde, 875 tinham menos de um ano de vida; número real pode ser ainda mais alto

Covid: 1.335 crianças morreram no país
MENORES DE CINCO ANOS

Daiane Polesel Garcia
6/3/2022 – Em Glória de Dourados 
(MS), teria sido suicídio (sem 
confirmação da família). 
Investigadora da Delegacia 
de Repressão aos Crimes de 
Fronteira (Defron) de Mato Grosso do Sul. 
Ela seria o sexto caso de suicídio envolvendo 
profissionais da segurança pública no estado 
(foram cinco em apenas 30 dias).

Foto: Facebook

Lil Bo Weep
7/3/2022 – Aos 22 anos, nos Estados 
Unidos, de causa não revelada. 
Cantora australiana era uma 
das estrelas mais recentes do 
YouTube. Matthew Schofield, pai 
da youtuber, afirmou que ela “lutava contra os 
próprios demônios”. Iniciou a carreira em 2015 e 
ficou famosa com os hits ‘Codependency’ e ‘Not Ok 
But Its Ok’, que acumulam mais de 18 milhões de 
streams nas plataformas musicais.

Foto: Instagram

Da Redação

No meu tempo a evolução tecnológica era 
lenta se comparada a hoje. Precisava de pelo 
menos uns dez anos para um equipamento ser 

suplantado.
Em 1978, a empresa onde eu trabalhava de 

secretária adquiriu uma máquina de escrever 
elétrica IBM, era uma coisa tão nova no mercado 
que a própria multinacional precisava oferecer 
um treinamento de proficiência datilográfica para 
aprendermos a usá-la. A do meu escritório foi a 
primeira IBM trazida para Campina Grande, e a 
pobrezinha da antiga Olivetti que eu usava desde 
1972 não chegava nem perto, pois a nova máquina 
era muito superior em velocidade, uniformidade 
e qualidade de impressão. Ela vinha com esferas 
de diferentes tipos, tinha dispositivo que apagava 
as letras retrocedendo para serem reescritas, sem 
precisar usar mais o velho corretivo acrílico, oferecia 
mais conforto ergonômico, o teclado era muito mais 
leve, exigindo menos pressão nas teclas, tinha um 
dispositivo para o layout de margens e até separava 
automaticamente as sílabas no final da margem, 
imprimindo um hífen para mudar de linha, e o mais 
interessante era que não precisava mais mover 
manualmente o cursor.

Eu era boa datilógrafa, mas a lenda da 
datilografia na época era o doutor Juarez Farias. 
Eu nunca o havia visto datilografando, só ouvia 
comentários, porque na empresa ele era acionista 
e conselheiro, sempre estava por lá, mas também 
era uma sumidade como economista e advogado. 
Foi gestor na Sudene, secretário do Planejamento 
no governo de João Agripino e vice-governador da 
Paraíba, além de dirigente do Banco do Nordeste, 
BNH, BNDE, Eletrobrás, do Banco Industrial de 
Campina Grande, Grupo Othon Bezerra de Melo, 
Nacional Iguatemi e professor universitário. Depois 
viria a ser presidente da Academia Paraibana de 
Letras e era conselheiro aposentado do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba. Faleceu em 8 de março 
de 2021, quinze dias antes de completar 88 anos, e 
seus restos mortais estão no Cemitério Parque das 
Acácias, na capital paraibana.

As lembranças de Juarez Farias me são caras, 
de gratidão por sempre me orientar, ouvir e até 
me defender quando preciso. Sinto saudades das 
histórias hilárias que ele contava, seu riso solto, jeito 
simples, alegre e extremamente culto. Mas uma vez, 
em 1978, tive a oportunidade de vê-lo em ação como 
datilógrafo.

Era uma manhã de sexta-feira, eu estava em 
expediente quando ele chegou de repente com seu 
bom humor habitual. Ele estava de passagem por 
Campina Grande, passou apenas para cumprimentar 
o presidente da empresa, pois seguia viagem para 
Cabaceiras, sua terra natal. Falou rápido comigo, 
dizendo “estou apressado”, e se dirigiu à sala do 
presidente, mas chegou em momento inoportuno 
para cumprimentos, pois a diretoria estava reunida 
tentando elaborar um texto de fundamentação 
técnica para ser entregue à Sudene, e, como ele era 
especialista no tema, foi convidado a compor o texto. 
Ele tinha pressa, havia deixado a família esperando 
no carro, no estacionamento da empresa, mas não 
recusou o encargo.

De minha sala, eu via à distância a reunião. 
Vi Juarez sair apressado da sala e logo ele chegou 
ofegante onde eu estava, em uma das mãos trazia 
o bloco de anotações e com a outra mão acendia 
um cigarro. Presumindo o que desejava, coloquei 
à disposição dele minha mesa e lhe trouxe papel 
timbrado. Ele sentou-se pesadamente com um 
olhar fixo na máquina de escrever IBM, e seus olhos 
brilharam na escolha da fonte no estojo transparente 
de esferas.

Foi então que começou o espetáculo. Ele 
datilografava a jato, como se tivesse em transe. Ele 
nem olhava o bloco de notas. Fiquei abismada com a 
sinfonia que se fazia no seu dedilhar no teclado, me 
fez lembrar o maestro Herbert Karajan conduzindo a 
‘Marcha de Radetzky’ com a Filarmônica de Viena; 
parecia que a carretilha da máquina iria saltar a 
qualquer momento.

Atônita e emudecida, me reservei num canto 
da sala até quando senti nas minhas mãos as três 
impecáveis folhas datilografadas e Juarez dizendo: 
“Agora a tarefa é sua de entregar ao presidente!”. 
Após um rápido abraço de despedida, ele se dirigiu à 
saída, mas se volta para mim e com o sorriso maroto, 
diz:  “Essa máquina só tem um defeito...quer ser mais 
ligeira do que eu!”.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando Juarez Farias

Ida Steinmüller é administradora, memorialista 
e presidente de honra do Instituto Histórico de 

Campina Grande – IHCG

Hugo Ribeiro
8/3/2022 – Aos 21 anos, em Braga, 
Portugal. Ex-jogador sub-23 do 
Vilanovense, de Portugal. Estava 
hospitalizado após ser espancado 
no domingo (6), na saída de uma 
discoteca. Também teve passagens por dois outros 
clubes portugueses: Leixões e Rio Ave.

Foto: Reprodução

Walter Gomes
8/3/2022 – Aos 82 anos, em Brasília 
(DF), vítima de um AVC. Jornalista ex-
colunista do Correio Braziliense, com 
passagem por O Globo, Tribuna da 
Imprensa e Jornal do Brasil.

Foto: Arquivo PessoalLuís Carlos Júnior (Junyork)
5/3/2022 – Nos Estados Unidos, 
vítima de atropelamento. 
Influenciador brasileiro foi 
morto por um caminhão quando 
estava trocando o pneu de sua 
caminhonete no acostamento de uma estrada.

Foto: Istoé Gente

Tim Considine
3/3/2022 – Aos 81 anos, em Los 
Angeles, Estados Unidos. Ator 
mais conhecido por atuações na 
Disney na década de 1950 e como 
o irmão mais velho da série de 
sucesso ‘My Three Sons’.

Foto: Divulgação

Luiz Gonçalves da Silva
4/3/2022 – Aos 77 anos, em 
Fortaleza (CE), em decorrência da 
doença de Parkinson. Fundador do 
Sindicato dos Policiais Rodoviários 
Federais do Ceará, da qual foi 
presidente por três vezes.

Foto: Álbum de Família



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de ALAGOINHA, no dia 23/03/2022 as 14:00 horas. Objetivo: aquisição de fardamento escolar 
destinados aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, exercício 2022. Maiores informações e 
aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@
gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 09 de março de 2022.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00027/2022
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 DP00027/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO POR VIAGENS DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL DE SEGUNDA A SÁBADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO 
DE ALCANTIL – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
FRANCISCO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; HAMILTON DE ANDRADE SILVA - R$ 42.000,00; 
JOSÉ JOÃO DE ARAUJO - R$ 42.000,00; JOSÉ OSCAR DE OLIVEIRA - R$ 42.000,00; RICARDO 
JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00.

Alcantil - PB, 08 de Março de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00027/2022
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 DP00027/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO POR VIAGENS DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL DE SEGUNDA A SÁBADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO 
DE ALCANTIL – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
FRANCISCO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; HAMILTON DE ANDRADE SILVA - R$ 42.000,00; 
JOSÉ JOÃO DE ARAUJO - R$ 42.000,00; JOSÉ OSCAR DE OLIVEIRA - R$ 42.000,00; RICARDO 
JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00.

Alcantil - PB, 08 de Março de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

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 22 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 22 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 09 de Março de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Materiais de Limpeza. Abertura da 
sessão pública: 08:30 horas do dia 25 de março de 2022. Início da fase de lances: 08:45 horas do 
dia 25 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; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 09 de março de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
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 DE MEDI-
CAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 61.595,20; ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 345.090,20; ALLMED DISTRI E COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 42.852,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 64.526,00; 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 28.067,00; MEDVIDA DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 51.440,00; NNMED – DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 52.226,20.

Areial - PB, 09 de Março de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição de material 
médico–hospitalar destinado ao atendimento das demandas da Secretaria e Fundo Municipal 
de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 305.941,00; ATACAMED 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 74.751,00; CRM 
MOCERCIAL LTDA - R$ 7.233,70; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
104.074,50; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 14.750,00; MEDIAL 
SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - R$ 4.225,00; MEDVIDA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 16.438,00.

Areial - PB, 09 de Março de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RESULTADO FASE PROPOSTA

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

DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICÍPIO DE AREIAL – PB, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO 286/2021 – SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
MELO CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 866.467,76. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua São 
Jose, 472 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. 

Areial - PB, 21 de fevereiro de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição de material 
médico–hospitalar destinado ao atendimento das demandas da Secretaria e Fundo Municipal 
de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 305.941,00; ATACAMED 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 74.751,00; CRM 
MOCERCIAL LTDA - R$ 7.233,70; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
104.074,50; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 14.750,00; MEDIAL 
SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - R$ 4.225,00; MEDVIDA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 16.438,00.

Areial - PB, 09 de Março de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de material médico–hospitalar destinado ao atendimento das demandas da 
Secretaria e Fundo Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02090.10.301.2006.2021 – 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.2023 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA 02090.10.301.2006.2022 – MANUT.
DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 02090.10.301.1008.2019 – MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA 02090.10.301.1009.2079 – MANUTENÇÃO DAS 
AÇÕES DO COVID–19 NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 
500,600,602,707. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00038/2022 - 09.03.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACA-
DISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 305.941,00; CT Nº 00039/2022 - 09.03.22 - ATACAMED 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 74.751,00; CT Nº 
00040/2022 - 09.03.22 - CRM MOCERCIAL LTDA - R$ 7.233,70; CT Nº 00041/2022 - 09.03.22 - 
ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 104.074,50; CT Nº 00042/2022 - 09.03.22 
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 14.750,00; CT Nº 00043/2022 
- 09.03.22 - MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA 
- R$ 4.225,00; CT Nº 00044/2022 - 09.03.22 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
HOSPITALAR EIRELI - R$ 16.438,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE ADIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Chamada Pública nº 00001/2022, 

para o dia 30 de março de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pedro 
Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 08 de Março de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor 
inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT 
Nº 00601/2021 - Nsf Transportes Ltda - CNPJ: 19.533.015/0001-43 - 1º Aditivo - o valor inicial do 
contrato passa para R$ 336.000,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 08.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES (DO TIPO CAÇAMBA E PIPA) E DE MICRO-ONIBUS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00005/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - 
Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santana e: CT Nº 00701/2021 - Jose Erinaldo da Silva Construcoes - CNPJ: 07.832.384/0001-58 
- 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 1.301.360,00; e prorroga o prazo por mais 
12 meses. ASSINATURA: 08.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, licitação modalidade Pregão presencial, do tipo 
menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA-PB. Devido a um 
erro na elaboração do aviso, retifica-se o aviso de licitação publicado no: Diário Oficial do Estado 
da Paraíba, do dia 09 de março de 2022, pág. 48; Jornal A União do dia 09 de março de 2022, 
pág. 26; ONDE DE LÊ: “restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Equiparados”. LEIA-SE: “Ampla concorrência com benefício para ME/EPP conforme a LC Nº123/06”.

Barra de Santana - PB, 09 de março de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 01.088/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: DEL ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ nº 17.415.942/0001-33.
OBJETO: Constitui objeto do presente ADITAMENTO aos Contratos nº. 01.088/2021 de 04 de 

agosto de 2021, prorrogando sua vigência por mais 210 (Duzentos e Dez) dias, iniciando-se dia 04 
de março de 2022 prorrogando sua vigência até 30 de setembro de 2022. 

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 atualizada
DATA ASSINATURA: 04 de março de 2022

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0016/2022 – PMBV
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE (SIH, 
SAI, SISPRENATAL/CNES) INCLUSIVE O MONITORAMENTO DOS CONVENIOSVIAS CNES, 
IMPLANTAÇÃO DE SERVIDORES USUÁRIOS DOS SISTEMA SUS/AIAB NA UBS, JUNTO A 
SECRETÁRIA DO MUNICÍPIO.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0025/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
DATA DA ASSINATURA: DE 09/03/2022
VIGÊNCIA: 12 Meses 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRATA-

DO: HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-MEI 02762097452, CNPJ Nº 37.651.604/0001-08
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 008/2022

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero km, 07 lugares, para serventia de pacientes deste 
Município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09h00min de 10/03/2022 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 22/03/2022 às 09h01min (horário de 
Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda 
a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Borborema/PB, sito a 
Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, Telefone: (083) 3360-1010, Edital: 
http://www.borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Borborema - PB, 09 de março de 2022.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00009/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 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 Ca-
deira de rodas padrão adulto e para obeso, cadeira de banho com assento sanitário e carrinho de 
transporte infantil, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cabedelo. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do 
dia 22 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 09 de Março de 2022.
Renata Salgado Aragão

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

vereador Benedito mota nº 69 Alto branco, Campina Grande - PB, por meio do site www.gov.br/
compras/pt-br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 22 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33106652.Email:LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.
COM. Edital:www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras/pt-br/. 

Campina Grande - PB, 09 de Março de 2022
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00010/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00010/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para veiculação da campanha educativa sobre o trânsito, 
composta de programetes diários e quadro distribuídos na programação. Contratação de empresa 
para veiculação da campanha educativa sobre o trânsito, composta de programetes diários e quadro 
distribuídos na programação; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: NR AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - R$ 15.000,00.

Campina Grande - PB, 24 de Fevereiro de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para veiculação da campanha educativa sobre o trânsito, 

composta de programetes diários e quadro distribuídos na programação. Contratação de empresa 
para veiculação da campanha educativa sobre o trânsito, composta de programetes diários e quadro 
distribuídos na programação. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00010/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1024.2112 – Ações de tecnologia, educação e inovação na 
mobilidade urbana 33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
24/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de 
Campina Grande e: CT Nº 00030/2022 - 24.02.22 - NR AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - R$ 
15.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 0020/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO (FER-

RAMENTAS E EQUIPAMENTOS) PARA TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ 
REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 10/03/2022, ÀS 14H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: 22/03/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/03/2022 
ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/03/2022 ÀS 09H10MIM. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://CONCEICAO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-
-INFORMACAO/LICITACOES.

CONCEIÇÃO/PB, 08 DE MARÇO DE 2022.
FIDEL FERREIRA LEITE

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 
Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixe tipo Corvina e arroz 
destinados a distribuição no período da Semana Santa e Páscoa. Abertura da sessão pública: 13:00 
horas do dia 23 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 09 de Março de 2022
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
COMUNICADO

Torna-se sem efeito o Aviso de Licitação de Pregão Presencial nº 00001/2022, publicado em 
08/03/2022. 

Conde - PB, 09 de Março de 2022
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO: 

CONGO–PB – QUADRA – RIACHO DO ALGODÃO. LICITANTES HABILITADOS: AN PROJETOS, 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; JOSE GEOVA-
SIO FERNANDES DA SILVA. LICITANTES INABILITADOS: C J CONSTRUTORA E SERVICOS 
LTDA- Itens: Item 6.1.3 e subitens (Qualificação Econômico-Financeira); Item: 6.1.4.7 (Capacidade 
Técnico-Operacional); FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI – item: 4.1.4.7 
(Capacidade Técnico-Operacional parcial, no tocante ao item alambrado: 1.7 da Planilha Orça-
mentária), bem como, o item 6.1.4.8: (Capacidade Técnico-Operacional parcial), no tocante ao 
item alambrado: 1.7 da Planilha Orçamentária). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 11/03/2022, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 25 de Fevereiro de 2022
JUÇARA QUNTANS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
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 ADVINDOS DA AGRICUL-
TURA FAMILIAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 08:30 horas 
do dia 31 de Março de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Senador Rui Carneiro, 
S/N - Centro - Congo - 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. 
Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 08 de Março de 2022
JUÇARA QUNTANS DA SILVA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALA-
RES. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 24 de Março de 2022. Início da fase de lances: 
08:35 horas do dia 24 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; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-
-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 08 de Março de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO – TORNAR SEM EFEITO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal do Congo - PB, através da Presidente da CPL, TORNA SEM EFEITO o aviso 

da TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022, por motivo de necessidade de alteração do instrumento 
convocatório, bem como, atualização de rubrica orçamentária, cujo objeto é IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CONGO/PB, 
publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba na edição de 24/02/2022 na página 67 e Jornal A 
União da mesma data, na página 26.

Congo - PB, 02 de março de 2022.
JUÇARA QUNTANS DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00008/2022, para o dia 24 de 

Março de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Senador Rui Carneiro, 
S/N - Centro - Congo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 09 de Março de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO EVALOR

AO CONTRATO Nº 219/2021
Inexigibilidade Nº 011/2021.

Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Oftmed Atividades Medicos Ltda-ME, CNPJ: 
41.982.946/0001-88. Considerando o que a vigência do contrato vai até 13/02/2022 de acordo com 
a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; Considerando que o valor total 
contratado foi para um período de 06 (seis) meses; Considerando que até a presente data não foi 
convocado os concursados; Considerando que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações 
dos candidatos aprovados, o contrato oriundo deste procedimento licitatório será imediatamente 
distratados; Considerando os Decretos Municipais em vigor até a presente data todos relacionados 
com a pandemia. Desta forma fica a vigência prorrogada até 13/08/2022 e consequentemente para 
fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado o valor total de R$ 72.000,00 
(setenta e dois mil reais) pelos os 24 (Vinte e oito) plantões de 08h:00 cada. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: 
Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e Sra. Patricia Chermila Garrido de Lacerda Pereira, CPF: 
083.846.024-09 (Pela contratada). 

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA

DAS AMOSTRAS E SEGUNDO COLOCADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE vem por meio deste convocar as 

empresas participantes do Pregão Presencial 00006/2022, a comparecerem no dia 16/03/2022 
quarta-feira às 14:00hs no setor de Pregão da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMAN-
GUAPE para a entrega das amostras solicitadas conforme edital, convocação de segundo colocado 
YASMIN PONTES DA SILVA, CNPJ Nº 43.235.151/0001-31, ITEM 01 E  e JOAO MARTINHO DA 
SILVA, CNPJ Nº 29.844.257/0001-01, ITEM 02 e abertura do envelope da habilitação da empresa 
JOAO MARTINHO DA SILVA, CNPJ Nº 29.844.257/0001-01. Ficam desde já intimadas a compa-
recerem à sessão do dia 16/03/2022 as empresas que tiverem intensão de interpor recurso contra 
a DECISÃO realizada no apresentado pela Secretaria Municipal de Educação. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. 
E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 07 de Março de 2022.
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 08:00 horas do dia 23 
de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisições parceladas de 
alimentos destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais. 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; Decreto Federal nº 7.892/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. 
E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 09 de Março de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 10:00 horas do dia 23 
de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisições parceladas de 
limpeza destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais. 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; Decreto Federal nº 7.892/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993287104. 
E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemamanguape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 09 de Março de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE ADITIVO 

Dispensa nº DV00009/2021. Contrato: 00019/2021-CPL. Aditivo: 01 OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços Assessoria Técnica a Secretaria de Educação do 
Município de Cuité de Mamanguape. Valor : R$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS 
REAIS). DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cuité de Mamanguape: 02.050 Secretaria 
Municipal de Educação 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. Contratada: LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA 
CRUZ 09037494404. Data da Assinatura do Contrato: 05 de Fevereiro de 2021. Data da Assinatura 
do Aditivo: 01 de Fevereiro de 2022. Vigência do Aditivo: 01 de Fevereiro de 2023. 

Cuité de Mamanguape - PB, 01 de Fevereiro de 2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS, 
COM MÃO DE OBRA, PARA OS VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, DESTA PREFEITURA. O 
Pregoeiro da Prefeitura de Damião/PB,  torna público o resultado do Recurso  de impugnação ao 
edital, interposto pela empresa MAYNARA TAMIRES SILVA MARTINS 44783237835, o qual não 
foi acatado, sendo mantido o edital e a sessão inicialmente prevista. Maiores informações ,  no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço mencionado no aviso de licitação. 
Telefone: (83) 36351013.

Damião - PB, 07 de Março de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS, COM 
MÃO DE OBRA, PARA OS VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, DESTA PREFEITURA. O Prego-
eiro da Prefeitura de Damião/PB,  torna público o resultado do Recurso  de impugnação ao edital, 
interposto pela PAULO RIBEIRO MENDES - MEI, o qual não foi acatado, sendo mantido o edital 
e a sessão inicialmente prevista. Maiores informações ,  no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço mencionado no aviso de licitação. Telefone: (83) 36351013.

Damião - PB, 09 de Março de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS 

 Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PNEUS,CÂMARAS E PROTETORES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: PNEUMAX LTDA - R$ 340.630,00.

Damião - PB, 07 de Março de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: Prestação de serviços 
de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - R$ 86.360,00.

Damião - PB, 07 de Março de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Secretarias 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO 
CARLOS FIDELIS PORFIRIO - R$ 7.698,20; EDILSON DE LIMA ME - R$ 2.289,00; LL MASTER 
SUPERMERCADOS LTDA - R$ 29.501,68; MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 97.087,42.

Damião - PB, 07 de Março de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS,CÂMARAS E PROTETORES. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 
01.00 – GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002,02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
04.122.1002.1004, 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20.606.2006.2011/20.606.2006.201
2,05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.122.2001.2013/12.361.2016.2015/12.36
1.2001.2017/12.361.2001.2019, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE), 10.3
01.2002.2034/10.301.2002.2035/10.301.2002.2036/10.302.2002.2037,07.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), 08.243.2003.2044/08.244.2003.2045/0
8.244.2003.2047/08.244.2003.2050. 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 00037/2022 - 08.03.22 - PNEUMAX LTDA - R$ 340.630,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta Prefei-
tura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Damião: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002,02.00 – SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005, 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20.606.2006
.1009/20.606.2064.2012,05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.122.2001.2013/
12.361.2001.1015/12.361.2001.2017/12.361.2001.2019, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
(SEC. DE SAÚDE), 10.301.2002.2034/10.301.2002.2035/10.301.2002.203610.302.2002.2037,07
.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), 08.244.2003.
2045/08.244.2003.2045/08.244.2003.2050. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00032/2022 - 08.03.22 
- PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - R$ 86.360,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para o Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos e Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 02.00– SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005; 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS, 04.123.1002.2010; 
04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20.606.2006.2011; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA, 12.122.2006.2062, 12.122.2001.2013/12.361.2001.2015/12.361.2001.2017/12
.361.2001.2019; 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2002.2035/10.301.2002.2036; 
07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08.241.2003.2041/08.243.2003.2043/0
8.243.2003.2044/08.244.2003.2045/08.244.2003.2050. Elemento de Despesa: 339030 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00033/2022 - 07.03.22 - ANTONIO CARLOS FIDELIS 
PORFIRIO - R$ 7.698,20; CT Nº 00034/2022 - 07.03.22 - EDILSON DE LIMA ME - R$ 2.289,00; 
CT Nº 00035/2022 - 07.03.22 - LL MASTER SUPERMERCADOS LTDA - R$ 29.501,68; CT Nº 
00036/2022 - 07.03.22 - MOURA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 97.087,42.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.055/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
OBJETIVO Aquisição parcelada de peças para veículos leves e pesados, destinados a frota de 

veículos do município de Desterro/PB, bem como os carros agregado conforme termo de referência 
anexo I do Edital e seus Anexos.

A reunião as 09hs:00min do dia 22 de março de 2022, na sala da CPL, informação no 
endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de 
segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/
email;prefeituradedesterrocpl@gmail.com esitedoTCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 08 de março de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA 
ATENDIMENTO DE TODAS AS DEMANDAS DEFINIDAS PELA AUTORIDADE COMPETEN-
TE SEM LIMITAÇÃO DE ITINERÁRIOS E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME AS 
NECESSIDADES DESTE GABINETE DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 05001/2021 
– PATRICIO BARBOSA DE FIGUEIREDO - 2º Aditivo - Atualiza o valor inicial contratado para R$ 
36.380,00. ASSINATURA: 30.12.21

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
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 22 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, 07 de Março  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usan-

do de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de nº 00001/2021, 
fundamentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos da-
tados respectivamente em 10/01/2022 e 11/01/2022, no valor total de R$ 394.966,10 – (Trezentos 
e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e seis e dez centavos), em favor da empresa DCX 
AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI – inscrita no CNPJ sob o nº 28.486.184/0001-60, que tem 
como objetivo a Contratação de 01 (UMA) empresa para a prestação de serviços de publicidade e 
propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenha por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e 
demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer 
natureza, difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou informar o público em geral. Fica 
a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos 
termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 12 de Janeiro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de 01 (UMA) empresa para a prestação de serviços de publicidade e 
propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenha por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e 
demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer 
natureza, difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou informar o público em geral. FUN-
DAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS 
– Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. PRAZO 
EXECUÇÃO: um ano a partir da data da assinatura. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, CNPJ sob o nº 
28.486.184/0001-60- CT Nº 23/2021 – 12/01/2022 – R$ 394.966,10 (Trezentos e noventa e quatro 
mil, novecentos e sessenta e seis reais e dez centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CARROCERIA ABERTA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022; 
ADJUDICO o seu objeto a: AGNALDO PEREIRA SOUZA - R$ 80.000,00; ELIJAMES VELOSO 
DOS SANTOS - R$ 65.000,00.

Ibiara - PB, 09 de Março de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00001/2022. OBJETO: Aquisição parcelada de gás de cozinha 
GLP – botijão de 13 kg recarga e vasilhame –; e água mineral – botijão de 20 litros e garrafas de 
500 ml e 1,5 litros –; mediante requisição periódica com a entrega na sede da requerente – pronta 
entrega. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da comina-
ção prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: JL Comercio 
de GLP Ltda - CNPJ 32.654.646/0001-89; e Jose de Andrade Silva - CNPJ 29.056.729/0001-61. 
IMPORTANTE: Para assinatura do contrato a empresa deverá comprovar a sua regularidade fiscal 
e trabalhista. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Ingá - PB, 09 de Março de 2022
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2021, que objetiva: Re-
forma da Escola Antônio Carlos de Morais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - R$ 257.142,69.

Juazeirinho - PB, 08 de Fevereiro de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Reforma da Escola Antônio Carlos de Morais. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.060 – SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO – 02.060.12.361.0004.1007 – CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE 
UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL – 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 
até 11/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 07001/2022 
- 11.02.22 - HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - R$ 257.142,69.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de aluguel de veículos destinados a demanda de diversas 
secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Juru 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; 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) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.

Juru - PB, 10 de Março de 2022
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE ADIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Chamada Pública nº 00001/2022, 

para o dia 31 de Março de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Alfredo 
Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@
gmail.com. 

Lagoa de Dentro - PB, 09 de Março de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: 00002/2022
AOS 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da 
Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 
de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, con-
forme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00002/2022 que objetiva o 
registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.187.918/0001-15 - Item(s): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 15 - 18 - 19 - 51 - 66 
- 77 - 80 - 81 - 93 - 100 - 101 - 110 - 111 - 112 - 113 - 163 - 195 - 196 - 197 - 200 - 216 - 217 - 218 - 
221 - 223 – 295 - Valor: R$ 99.589,30 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 09.560.267/0001-08 
- Item(s): 187 - Valor: R$ 1.540,00 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - 40.787.152/0001-09 - Item(s): 
46 - 48 - 63 - 64 - 71 - 72 - 87 - 201 - 264 - 279 – 292 - Valor: R$ 3.351,10 - CIRURGICA MONTE-
BELLO LTDA - 08.674.752/0001-40 - Item(s): 89 - 90 - 91 - 92 - 149 - 154 - 155 - 156 - 173 – 211 
- Valor: R$ 70.129,80 - DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 - Item(s): 137 – 175 - Valor: R$ 
10.200,00 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - 17.227.485/0001-53 - Item(s): 1 - 3 - 10 
- 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 
- 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 65 - 67 
- 69 - 70 - 73 - 74 - 75 - 78 - 79 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 102 - 103 
- 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 
- 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 
- 143 - 144 - 145 - 146 - 151 - 152 - 153 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 164 - 165 - 166 - 167 
- 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 174 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 185 - 186 - 188 
- 189 - 190 - 192 - 193 - 194 - 199 - 203 - 204 - 207 - 208 - 209 - 210 - 212 - 213 - 214 - 215 - 219 
- 220 - 224 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 
- 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 
- 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 280 - 281 - 
282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 288 - 289 - 290 - 291 - 293 – 294 - Valor: R$ 1.084.181,25 - M.TESTA 
CONFECCAO.- 23.829.339/0001-09 - Item(s): 184 - Valor: R$ 13.980,00 - MODERNA HOSPITALAR 
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - 38.827.087/0001-48 - Item(s): 
35 - 36 - 148 - 205 – 287 - Valor: R$ 26.491,65 - OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPE-
ZA LTDA – ME - 07.324.070/0001-44 - Item(s): 150 – 206 - Valor: R$ 4.289,80 - PHOSPODONT 
LTDA - 04.451.626/0001-75 - Item(s): 2 - 30 - 191 - 198 - 202 - 222 – 225 - Valor: R$ 23.001,80.

Lagoa Seca - PB, 18 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS ORGÃOS 
VINCULADOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 99.589,30; BETANIAMED COMERCIAL 
EIRELI - R$ 1.540,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 3.351,10; CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 70.129,80; DROGAFONTE LTDA - R$ 10.200,00; L G PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA – ME - R$ 1.084.181,25; M.TESTA CONFECCAO - R$ 13.980,00; MODERNA HOSPITALAR 
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 26.491,65; OLIVEIRA & EU-
LALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME - R$ 4.289,80; PHOSPODONT LTDA - R$ 23.001,80.

Lagoa Seca - PB, 18 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: 
até 04/03/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA e: CT 
Nº 00062/2022 - 04.03.22 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - R$ 1.540,00; CT Nº 00063/2022 
- 04.03.22 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 3.351,10; CT Nº 00054/2022 - 07.03.22 - CI-
RURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 70.129,80; CT Nº 00055/2022 - 07.03.22 - DROGAFONTE 
LTDA - R$ 10.200,00; CT Nº 00057/2022 - 04.03.22 - M.TESTA CONFECCAO - R$ 13.980,00; CT 
Nº 00058/2022 - 04.03.22 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E 
ORTOPEDICOS LTDA - R$ 26.491,65; CT Nº 00061/2022 - 07.03.22 - ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 99.589,30; CT Nº 00056/2022 - 04.03.22 - L G 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 1.084.181,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; Oliveira & Eulalio Produtos de 
Limpeza Ltda - ME - CNPJ 07.324.070/0001-44. Phospodont Ltda - CNPJ 04.451.626/0001-75. 

INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - 
PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (083) 33661991.

Lagoa Seca - PB, 09 de Março de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PA-
RALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES (SITIO PAU FERRO, MINEIRO E GRAVATÁ), NA 
ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB - RECURSOS PROPRIOS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00112/2020 
- TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 7º Aditivo - prorroga o 
prazo por mais 90 dias, ficando o presente contrato valido até 26/05/2022. ASSINATURA: 25.02.22. 

FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2021, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A PAVIMENTAÇÃO E DRE-
NAGEM NA VILA FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, CONTRATO DE REPASSE 
Nº 1073.600–79/2020 – CONVÊNIO: 906819; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 424.123,33.

Lagoa Seca - PB, 23 de Fevereiro de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VILA FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, 
CONTRATO DE REPASSE Nº 1073.600–79/2020 – CONVÊNIO: 906819. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa Seca: 
01.005 Secretaria de Infra–Estrutura – 15 451 1006 1008 Implantação, Ampliação ou melhoria de 
Obras de Infra–Estrutura Urbana – 01.007 Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo – 23 695 1004 
1021 Implantação de Infraestrutura Turística – 44.90.51 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 
24/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00051/2022 
- 24.02.22 - RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 424.123,33.

PREFEITURA MUNICIPAL LIVRAMENTO
EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 098/2017
Pregão Presencial Nº 026/2017. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratado: Gregory 

P. F. de Paiva, CPF: 138.951.174-04. Considerando a vigência do contrato que é de 31/12/2020 a 
31/12/2021 e por se tratar de serviços especializados de natureza contunda, visando atender as 
necessidades da municipalidade e com isso fica justificada a referida prorrogação. Desta forma fica 
a prorrogada a vigência até 31/12/2022, fica acrescentado ao valor total contratado a quantia de R$ 
42.000,00 (Quarenta e dois mil reais) pelos 12 (Doze) meses subsequentes. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais. Partes assinantes: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contratante) 
e o Sr. Gregory P. F. de Paiva (Contratado).

Livramento/PB, 10 de dezembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 
COMISSÃO DE PREGÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.070/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022 
OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico destinada a manutenção dos prédios públicos 

do município de Malta-PB, conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital. 
ABERTURA: às 08:30 horas do dia 23 de março de 2022, na sala da CPL, que está funcionando 

provisoriamente no (Prédio da antiga Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de 
Sousa nº 45, centro. 

INFORMAÇÕES: no mesmo endereço, de 07hs:00min as 12hs:00min, no e-mail: cplmalta19@ 
gmail.com e sites do http://malta.pb.gov.br e http://www.tce.pb.gov.br. 

MALTA - PB, 09 de março de 2022 
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00005/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 11:30 horas do dia 28 de Março de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para Implantação de pavimentação asfáltica no Município de Manaíra/PB, conforme Contrato de 
Repasse nº 911782/2021/MDR/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra PB, 09 de março de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 0003/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: RONALDO PAIVA NUNES- ME - CNPJ Nº 35.588.417/0001-00
Objeto: Aquisição de material de expediente
Valor global: R$ 406.249,56 (quatrocentos e seis mil, e duzentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta e seis centavos).
Pedra Branca –PB, 25 de fevereiro de 2022

Josemario Bastos de Souza-Prefeito 
Republicado por incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 0003/2022
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Vencedoras: - RONALDO PAIVA NUNES- ME, com o valor de R$ 406.249,56 (quatrocentos e 

seis mil, e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJU-

DICAR e HOMOLOGAR.
Republicado por incorreção

Pedra Branca-PB, 24 de fevereiro de 2022
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ Nº 63.478.895/0001-94
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais odontológicos 

destinados a secretaria de Saúde do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$  10.306,00 (dez mil, trezentos e seis reais)

Piancó-PB, 08 de março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉ-
DIOS PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto 
a: G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 93.500,00; JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 507.851,40.

Remígio - PB, 09 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
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: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS 
PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 93.500,00; JOSE ARLINDO 
OLIVEIRA SILVA - R$ 507.851,40.

Remígio - PB, 09 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO PICK–UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA V – JAILZA MOREIRA GONÇALVES, NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO ATRAVÉS DE 
EMENDA PARLAMENTAR Nº 11376.311000/1210–02; ADJUDICO o seu objeto a: COPAUTO 
COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - R$ 211.270,00.

Remígio - PB, 09 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO PICK–UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA V – JAILZA MOREIRA GONÇALVES, NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO ATRAVÉS DE EMENDA 
PARLAMENTAR Nº 11376.311000/1210–02; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - R$ 211.270,00.

Remígio - PB, 09 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA, AMPLIA-
ÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 2002 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Administração e Finanças 04 122 
2002 2005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 02.030 Procuradoria–Geral de 
Remígio 04 122 2002 2007 Manutenção da Procuradoria Geral do Município 02.040 Secretaria de 
Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria 
de Educação 12 361 1001 2010 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 12 361 1001 
2012 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 365 1001 2015 Manutenção das 
Atividades do Ensino Infantil 12 361 1001 2016 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 02.060 
Secretaria de Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 
02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122 1003 2025 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 1003 2026 Manutenção do Conselho Tutelar 15 451 
1004 1012 Estruturação da Rede de Serviços Públicos Municipal 15 122 2002 2028 Manutenção 
das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manutenção do Bloco das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 10 302 1002 2039 Manutenção 
das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico 13 122 1005 2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 392 1005 2041 Promoção de Eventos Sociais 
e Culturais 02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2044 
Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofertados ou Referenciados 
ao CRAS E Beneficios Eventuais 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 
Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço 
de Proteção Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único–IGDBF 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15001002 Recursos não Vinculados de 
Impostos – Saúde 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15500000 Transferên-
cia do Salário– Educação 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos 
demais recursos originários de transferências 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e 
Transferências de Impostos – 30% 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 
Congêneres dos Estados 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien-
tes do Governo Federal 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00066/2022 - 09.03.22 - JOSE ARLINDO OLIVEIRA 
SILVA - R$ 507.851,40; CT Nº 00067/2022 - 09.03.22 - G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 93.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK–UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) PARA A UNI-
DADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V – JAILZA MOREIRA GONÇALVES, NO MUNICÍPIO DE 
REMÍGIO ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 11376.311000/1210–02. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022. 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 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente Fonte 
de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 16010000 Transferências 
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estrutura. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Remígio e: CT Nº 00068/2022 - 09.03.22 - COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE 
AUTOMOTORES LTDA - R$ 211.270,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
ONDE SE LER: PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2022 – SRP
LEIA SE: PREGÃO PRESENCIAL N. º 004/2022 – SRP
MANTENDO SE INALTERADA A PEÇA EDITALICIA; 
Licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preços 

em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, no dia 16 
de Março de 2022 as 10:30, objetivo: Contratação de empresa especializada, para confecção e 
instalação de moveis projetados, destinados a atender as necessidades do município de Riachão 
do Bacamarte; Informações na Av.Senador Cabral, nº 252, Centro, Riachão do Bacamarte- PB 
CEP: 58.382-000.

Riachão do Bacamarte - PB, 09 de Março de 2022.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, destinados 

a esta Prefeitura. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: ADRIA-
NO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495; ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO; C MENDES 
XAVIER JUNIOR MAGAZINE; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA; 
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI; EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA; 
HILDETE CAXIAS DA SILVA; JOSE BATISTA GRAFICA EDITORA E COMERCIO DE INFOR-
MATICA EIRELI; JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA; JOSE ROBERTO SILVA DO CARMO 
00782598439; JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA; LARISSA DE LOURDES BORGES 
FELIX 71390216438; LARISSE LEONIA DE PONTES NERI; LINDENBERGUE NASCIMENTO DE 
SANTANA 08658566480; LL MASTER SUPERMERCADOS LTDA; LUCAS FELIX COSTA; LUCIO 
FLAVIO FRAGOSO 03197315456, MANOEL JANUARIO DOS SANTOS FILHO 18039634415; 
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO; OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA; PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI; RIOGRANDENSE COMERCIO 
E REPRESENTAÇÕES EIRELI; RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS e SEVERINO FLORENCIO 
NOGUERIA 08935959421, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 15 de março de 
2022 às 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 09 de março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA

DO REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00017/2022. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente 

e didáticos diversos, para melhor atender as necessidades das secretarias deste município. NO-
TIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura da ATA DO REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO, sob pena de inci-
dência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
COMERCIAL MEDEIROS LTDA - CNPJ 04.654.716/0001-63. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - CNPJ 40.876.269/0001-50. GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA - 
CNPJ 39.628.301/0001-08. MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - CNPJ 05.457.026/0001-87. 
PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - CNPJ 19.594.219/0001-94. INFORMA-
ÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 09 de Março de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de março de 2022 Publicidades
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