
Prestigiada pelo governador 
João Azevêdo, Noite de Litera-
tura marcou o lançamento de 
obras e lembrou os 42 anos de 
morte de José Américo. 
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Lançamentos e homenagem na FCJA

Covid-19: 
especialistas 
contestam fim do 
uso das máscaras

Prefeitura de Bayeux 
volta atrás e anuncia que 
não irá mais revogar a 
obrigatoriedade.
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n “A fumaça dos espetinhos justifica o 
caos do trânsito, o desgoverno da cidade, 
a configuração feiosa de ruas e praças”. 

Mariana Moreira
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Novo aumento causa corrida 
aos postos de combustíveis

orçamento apertado

Para tentar controlar a alta nos preços, Senado Federal aprova “conta de estabilização”. Páginas 15 e 17
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NA PARAÍBA

A Covid em números
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CASOS vACINAS APLICADAS

8.011.484

397.872.023 

10.929.362.636

428.836

27.556.598
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RECUPERADOS

Vice-presidente dos EUA 
faz visita à Polônia

Kamala Harris encontrou-se com o presi-
dente Andrzej Duda (foto) e falou em inves-
tigar a Rússia por violações internacionais. 
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Patos anuncia São João 2022
Após três anos, festa volta a acontecer com 

Xand Avião e Zé Vaqueiro, entre outras atrações. 
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Por vocação ou necessidade, elas aceitam o desafio e se lançam no mundo do 
empreendedorismo, revelando talentos e desafiando preconceitos. Página 20

Cerca de 140 mil mulheres 
lideram empresas na Paraíba

Especial 8 de março

n “Hoje a lealdade do cliente é a principal 
preocupação dos executivos de empresas 
de produtos de consumo e dos varejistas”.

Fabrício Feitosa

Página 17

Justiça suspende 
obra na Quadra 
de Manaíra, em 
João Pessoa

Projeto da Prefeitura 
teve protestos por parte de 
moradores da área e debate 
na Câmara de Vereadores.
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Plano Diretor da 
capital terá nova 
audiência no 
próximo dia 15

Revisão é feita a cada 
10 anos e indica a política 
de expansão e desenvolvi-
mento municipal.
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Ontem à noite, pessoense tentava encher o tanque de 
combustível nos postos que mantinham os preços mais 
baixos, a fim de economizar ante o aumento dos preços



Gestores públicos começam a apostar no fim da pandemia de Covid-19 ou, 
pelo menos, na relocação do surto dessa doença para uma modalidade sanitá-
ria considerada menos agressiva, do ponto de vista da saúde coletiva, no caso, 
a endemia. É o que se conclui após a decisão dos prefeitos de algumas cidades 
brasileiras de flexibilizar o uso de máscaras de proteção individual contra o co-
ronavírus, por enquanto, em ambientes abertos.

Na Paraíba, a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério Público, tanto na 
esfera estadual como na circunscrição federal, se posicionaram contrários à fle-
xibilização. E fazem muito bem. A pandemia não acabou. Se houver a estabi-
lização do surto em níveis comprovadamente seguros, sem riscos de recaída, 
principalmente sob o lastro da vacinação, aí sim, seria tolerável baixar a guar-
da e liberar o uso de máscaras em ambientes abertos.

Vale ressaltar que, até hoje, um grande número de pessoas continuam sain-
do às ruas sem máscaras de proteção. Com isso, desafiam o bom senso e des-
respeitam a legislação do estado e da cidade onde moram. Dispensar o uso de 
equipamento tão importante, mesmo que apenas em espaços abertos, não dei-
xa de ser um incentivo a esses indivíduos que, desde o início da pandemia, vêm 
colocando em risco a própria vida e a de seus semelhantes. 

É bom destacar, também, que a máscara não protege as pessoas apenas do 
transmissor da Covid-19. Essa peça, de pano e tão pequena, evita o contágio por 
outras espécies de vírus. Quem a usa, neste momento, em casa ou na rua, reve-
la um alto grau de consciência cidadã. O comportamento dessas pessoas deve 
ser reconhecido e estimulado. A flexibilização em hora inoportuna afronta essa 
legião que age em prol da segurança da coletividade.

Tudo tem seu tempo, diz o ditado. Independentemente do lado em que se está, 
todas as pessoas decerto sonham com o fim da pandemia de Covid-19. Ocor-
re que este momento tão esperado pode demorar mais ou menos a chegar, de-
pendendo exatamente do comportamento que se tem em relação à pandemia. 
Quanto mais se insiste em desobedecer os protocolos de segurança, mais o co-
ronavírus por aqui demora. Questão de lógica. 

Crônica

Questão de lógica
Editorial

Damião Ramos Cavalcanti   
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

Reza ou oração Deus escuta
Lá perto de Pilar, entre a cidade e o Café 

do Vento, havia uma rezadeira, famosa pela 
fé dos beradeiros e pessoas do campo, e tam-
bém de gente grossa da redondeza, procu-
rando cura de males, geralmente causados 
por mau olhado. Tinha uma coisa diferente 
dos médicos e farmacêuticos, o benzido só 
pagava depois que melhorasse. Uns, muito 
pobres, nem pagavam. A virtuosa mulher era 
serena, meditativa, com nariz afilado como 
os dos ciganos e olhos escuros como as pe-
nas da graúna. Sentada no chão batido, pare-
cia uma vestal, pouco movimentando o cor-
po, como os monges gurus nas montanhas 
do Tibete. Suas palavras eram indecifráveis, 
quando rezava e quando não, falava pouco, 
mais com a cabeça e com os olhos. Só Deus 
compreendia o que ela dizia, rezando pelos 
outros, benzendo algumas coisas. Depois 
dali, os bentos saíam com uma aura sobre-
natural, como se tivessem sido abduzidos a 
um outro mundo.   

Este nosso mundo é cheio de gente que ora 
ou reza somente para si, mal reparte as aten-
ções com o próprio Deus. Implora pela saú-
de, contra os agouros e também para ganhar 
dinheiro, mais do que já tem; não se incomo-
dando de se tornar um camelo e não passar 
pelo fundo de uma agulha. Esses, pensando 
que Deus pararia a roleta, exatamente, no 
número do bilhete que jogou. Mentalidade 
assim torceria, de joelho, que Deus entrasse 
em campo e decidisse o placar do jogo entre 
Vasco e Flamengo. Já os devotos da beata re-
zadeira pediam que ela curasse alterações na 
saúde, causadas por olhos maus, como boca 
troncha, perebas, inchaços, espinhela caída, 
mulher parida, dor de espinhaço ou de ca-
beça que nunca saía. Enfim, nomes estram-
bólicos, até jocosos, muitos encontrados em 
Câmara Cascudo e na prodigiosa obra de Ar-
naldo Tavares, Estudos Etnomedicinais So-
bre Plantas (vol I) e Crendices Populares So-
bre a Bouba e as Bananas (vol II). 

As rezas ou as orações eram acompanha-
das, pela mão direita da rezadeira, com um 
ramo verde de arruda, que sinalizava o fim 

do rito, murchando até perder a cor e o viço. O 
recinto se perfumava com cânfora, óleo usa-
do para espantar os maus espíritos. O crente 
Zé de Bento explicava que não existe reza, so-
mente oração. Muitos não entendiam a dife-
rença. Até hoje não distingo, acho que reza e 
oração são iguais tentativas de se falar ou con-
versar com Deus. Talvez orar seja dizer pala-
vras mais espontaneamente e rezar, repetir 
ritualisticamente formas de oração. Não vou 
mentir, já rezei muito pela saúde dos meus e 
de amigos; sem a insistência de que Deus me 
obedeça... Ele fique à vontade, como reza o Pai 
Nosso. Tudo muito bem, se o mundo estives-
se como a gente quer, todos nós com saúde, 
ninguém doente. Mas o que incomoda acon-
tece, não sei o porquê de levar bons, corretos, 
íntegros, ao sofrimento ou à morte. Tanto faz 
rezar como orar, Deus escuta tudo; desmen-
tida a expressão poética, em súplica cearen-
se, onde o sertanejo pediu muita chuva, então 
exageraram-se os raios, os trovões, os relam-
pejos e a tempestade, fazendo “o pobre coita-
do” pedir perdão, por não saber fazer oração. 
Ele soube. O suficiente é conversar com Deus 
e considerar o necessário: a fé. 

A cidade se movimenta em profusão de 
mesas e cadeiras espalhadas em calçadas, se 
ramificando em pedaços de ruas. Em múlti-
plas esquinas, em espaços de praças, a fuma-
ça de fogareiros se mistura com vozes, buzi-
nas e odores de espetinhos que irão deliciar 
mesas e bocas avidas de prosas e farofas.

Mas aí quebra-se o encanto. O que pare-
ce sonho de cidade torna-se pesadelo para 
aqueles que trafegam ou caminham por 
suas ruas, sobretudo, nos finais de tarde e 
bocas de noite. Aos pedestres, para transi-
tar, disputando a vida com apressados veí-
culos, restam apertados espaços entre car-
ros e motos estacionados aleatoriamente em 
leitos de rua.

Em outros pontos centrais da cidade o es-
petáculo nada aprazível começa ainda nas 
primeiras horas da manhã. Enormes chur-
rasqueiras se espraiam por calçadas espa-
lhando odores e sabores de cozinhas das 
nossas de infância, em manhãs de domin-
go. Mas a fumaça e o calor que emanam da-
queles apetrechos dispostos em pontos cen-
trais da cidade dissipam toda lembrança e 
nos mergulha na feia realidade de uma cida-
de que, descuidada, vai permitindo a proli-
feração de informais negócios que pululam 
e se multiplicam à revelia de quaisquer me-
didas de ordenamento, fiscalização e disci-
plinamento. 

E vamos circulando pela cidade, em vá-
rios pontos de suas ruas centrais, mas tam-
bém em bairros tantos, e vamos treinando 
os movimentos de nos esgueirarmos en-
tre churrasqueiras, fumaças, carros e motos 
que forçam aos pedestres a arriscada aven-
tura de transitar pelos leitos de ruas e aveni-
das enquanto calçadas se convertem em lo-
cais de estacionamento. 

Ora, mas o que importa! A fumaça dos 
espetinhos justifica o caos do trânsito, o des-
governo da cidade, a configuração feiosa de 
ruas e praças. Apenas a torpe justificativa de 
sobrevivência de alguns no torvelinho da 
crise pontua as frequentes explicações ofi-
ciais para tamanha balburdia urbana.

E, por falar em estacionamento. Este é 

outro ponto que, na cidade, expõe como a 
desordem se configura como legalidade ur-
bana. Em múltiplos pontos de calçadas pu-
lulam estacionamentos oficialmente im-
provisados para proprietários e clientes de 
escritórios, clínicas, consultórios e outras ati-
vidades. Carros bem protegidos nos, oficial-
mente improvisados, estacionamentos de 
calçadas, em ruas centrais da cidade, arre-
messam pedestres a exposição de colocar a 
vida em perigo pela circulação entre carros 
e motos que, em velocidade, exigem dos ca-
minhantes a perspicácia de se proteger de 
um atropelamento.

E, nesse frenesi urbano de caos, a cidade 
segue esfumaçada por espetinhos e entulha-
da por estacionamentos tortos.

E ando um tanto quanto desconfiada que 
até mesmo o gabinete do prefeito se conver-
teu em estacionamento ou barraca de espe-
tinho.   

Os espetinhos do caos

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), en-
tregou, ontem, equipamen-
tos da rede materno-infantil 
para os hospitais de Picuí e 
Queimadas. A meta é levar 
o serviço para perto da  po-
pulação e fazer com que as 
unidades estaduais tenham 
mais resolutividade, sem a 
necessidade de transferên-
cia dos pacientes para os 
grandes centros.

O investimento de mais 
de R$ 7 milhões tem o ob-
jetivo de melhorar as salas 
de parto do estado e dimi-
nuir o índice de mortalidade 
materna. Para o secretário 
de Saúde da Paraíba, Geral-
do Medeiros, é importante 
deixar o serviço mais perto 
da população, equipando as 
unidades.

“O norte dessa gestão 
é a regionalização da saú-
de. Estamos melhorando a 
rede com investimentos em 
equipamentos de alta tec-
nologia, renovando o par-
que tecnológico, além da 
qualificação dos profissio-
nais. O direcionamento de 
equipamentos implica ter 
mais parturientes realizan-
do partos no hospital da re-
gião”, pontua.

O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley divulgou 
na terça-feira (8) o edital de 
abertura para seleção do Pro-
grama de Iniciação Científica 
da Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (PIC-Eb-
serh). Serão financiadas 10 bol-
sas com duração de 12 meses 
e no valor de R$ 400 mensais, 
de acordo com tabela do Con-
selho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológi-
co (CNPq). 

O período de inscrições já 
teve início e segue até as 23h59 
do dia 22 de março. Segundo 
o cronograma, a avaliação dos 
projetos será feita entre os dias 
23 e 31 de março e o resultado 
final está previsto para ser di-
vulgado no dia 8 de abril. To-
das as informações podem ser 
acessadas no edital disponí-
vel na aba Ensino e Pesquisa, 

no site do HULW. Interessa-
dos podem dirimir dúvidas na 
Gerência de Ensino e Pesqui-
sa, através do e-mail ugpesq.
hulw-ufpb@ebserh.gov.br.  

Seleção de alunos
O objetivo é selecionar alu-

nos de graduação da Universi-
dade Federal da Paraíba, para 
concessão de bolsas para o 
PIC. Os projetos de pesqui-
sa devem ser executados no 
HULW. O Programa de Ini-
ciação Científica da Ebserh é 
uma parceria entre a estatal e 
o CNPq, em movimento inédi-
to para o fomento da pesquisa 
acadêmica nos Hospitais Uni-
versitários Federais vincula-
dos à Rede.  

Ao final do programa, será 
realizado um evento para 
apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos pelos bolsis-

tas da Rede Ebserh. Esse é o 
primeiro programa de con-
cessão de bolsas de iniciação 
científica da Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares, 
fruto de uma parceria com o 
CNPq, que vai distribuir 320 
bolsas para alunos de gradua-
ção desenvolverem atividades 
de pesquisa científica nos HUs 
vinculados à estatal. 

Os objetivos do PIC são: 
promover o contato de es-
tudantes de graduação com 
técnicas e métodos científi-
cos aplicados à área da saú-
de; estimular o desenvolvi-
mento pessoal, profissional e 
o pensamento crítico do alu-
no; e contribuir para a for-
mação científica de recursos 
humanos, visando ampliar a 
empregabilidade no cenário 
profissional e a formação em 
pesquisa científica. 

Sobre a Rede Ebserh
O HULW faz parte da Rede 

Ebserh desde dezembro de 
2013. Vinculada ao Ministério 
da Educação (Mec), a Empre-
sa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh) foi criada 
em 2011 e, atualmente, admi-
nistra 40 hospitais universitá-
rios federais, apoiando e im-
pulsionando suas atividades 
por meio de uma gestão de 
excelência.

n 

Investimento 
de mais de 
R$ 7 milhões 
tem o objetivo 
de melhorar 
as salas de 
parto do 
estado e 
diminuir o 
índice de 
mortalidade 
materna

n 

O objetivo é 
selecionar 
alunos de 
cursos de 
graduação da 
Universidade 
Federal da 
Paraíba

Serviço
É importante deixar 

o serviço mais 
perto da população, 

equipando as 
unidades

Lançado edital para seleção de bolsistas do PIC-Ebserh 
HULW-UFPB

Uma notícia  
inesperada 

na bUsca por espaço na  
majoritária, pcdob lança  
pré-candidato ao senado  

as escolas e 
seUs nomes  

“Quero aumentar o dilema do 
governador João Azevêdo”. A fala 
bem-humorada do professor Ran-
gel Júnior (foto), na condição de 
pré-candidato a senador pelo 
PCdoB, diz muito sobre o espaço 

que o seu partido busca ocu-
par com esse movimento 
de apresentar uma candi-

datura própria ao Senado: se colocar como opção para 
a vaga na chapa majoritária, que já tem dois postu-
lantes de peso político para o mesmo cargo, Aguinal-
do Ribeiro (PP) e Efraim Filho (União Brasil). O ex-rei-
tor da UEPB, nas primeiras entrevistas a emissoras de 
rádio e televisão, fez recorte de sua trajetória nos mo-
vimentos estudantil e sindical – também foi presidente 
da Associação de Professores da universidade –, co-
locando-se como um representante-raiz da esquerda. 
Para além das credenciais do professor – é doutor em 
Educação – o PCdoB enxerga um trunfo de seu pré-
candidato: ao contrário dos outros dois, ele não tem ne-
nhuma dificuldade para declarar, já agora, que vota 
em Lula, critério que o próprio governador considera 
ideal para a composição da chapa. Ao revelar que or-
ganizou comitê pró-Lula no longínquo 1989, em Juazei-
rinho, sua terra natal, Rangel Júnior disse que esteve 
“em todas as campanhas a favor de Lula. Isso facilita 
bastante pra compor a chapa”, opinou, “vamos apre-
sentar essa tese ao governador”.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

contra ação exclUdente: “o 
pt precisa constrUir aliados” 

Frente ampla com lUla e joão 

sUbtendido: está Fora da chapa  

“Foi Um ato em deFesa da vida” 

 Em nota, o PCdoB justificou a escolha do nome de 
Rangel Júnior para a disputa ao Senado. “Sindica-
lista com trajetória irretocável e um gestor público 
competente e zeloso com o erário”. E fez menção 
aos objetivos da pré-candidatura: “Para fortalecer 
o futuro governo Lula. Colocamos seu nome à 
disposição da Frente Ampla, construída em apoio 
a Lula, presidente, e João Azevêdo, governador, 
para somar esforços na reconstrução do Brasil”. 

Distante de Jair Bolsonaro (PL), com quem diz ter 
apenas “relação protocolar”, o vice-presidente 
Hamilton Mourão afirmou, ao Metrópoles, que 
está “subtendido” que ele não estará na chapa de 
Bolsonaro, “por comentários que ele me mandou”. 
Ano passado, o presidente comparou o vice a um 
cunhado, que “você tem que aturar”. Mourão irá 
se filiar ao Republicanos na próxima quarta-feira, 
na condição de pré-candidato ao Senado, pelo Rio 
Grande do Sul.  

Do deputado Frei Anastácio (PT), que participou 
do ‘Ato pela Terra”, evento de protesto em frente ao 
Congresso, em Brasília, organizado por artistas, 
entidades e intelectuais. “Foi um ato em defesa da 
vida e do meio ambiente, que passaram a ser seve-
ramente ameaçados por Bolsonaro. Com Bolsonaro, 
o garimpo ilegal está fora de controle”. No mesmo 
dia do ato, o Congresso aprovou a urgência para a 
apreciação do projeto que libera a mineração em 
terras indígenas, na Amazônia.   

O governador João Aze-
vêdo (PSB) cumprirá ex-
tensa agenda, hoje, em 
Campina Grande, onde 
visita obras, como a do 
Centro de Convenções; 
entrega equipamentos 
nas áreas de saúde 
e educação; inaugu-
ra ginásios esportivos 
e entrega reformas de 
escolas estaduais. Um 
detalhe não passou 
despercebido: duas das 
unidades escolares têm 
nomes que remetem à 
história política da ci-
dade: Escola Estadual 
Major Veneziano Vital 
do Rego e Escola Esta-
dual Demóstenes Cunha 
Lima.  

Uma notícia inespera-
da essa da saída da 
professora Margareth 
Diniz da Secretaria de 
Saúde de João Pessoa, 
menos de três meses 
após assumir a pasta, 
em lugar de Fábio Ro-
cha. Alegando motivos 
pessoais, ela expres-
sou sua decisão em 
reunião do Conselho 
de Saúde e também a 
comunicou à primei-
ra-dama, Lauremília 
Lucena – é que o pre-
feito Cícero Lucena 
(PP) está cumprindo 
agenda, em Brasília. 
O secretário executivo, 
Luís Ferreira, assumirá 
interinamente a pasta. 

“O PT precisa construir aliados, porque não se ga-
nha eleição de véspera”, opina o deputado Hervázio 
Bezerra (PSB), referindo-se à postura de membros 
da direção estadual do partido, que defendem ex-
clusividade para o palanque de Lula na Paraíba, na 
tentativa de excluir a possibilidade de o ex-presiden-
te estar no palanque do governador João Azevêdo. 
A opinião converge com a de Lula, que alertou para 
a necessidade de se ampliar alianças e rejeitou o 
clima do ‘já ganhou’. 

Meta é melhorar o atendimento e levar o serviço para perto da  população

Saúde entrega material 
da rede materno-infantil

HosPitais de PicUí e QUeimadas

Para o secretário Geraldo Medeiros, o norte da gestão é a regionalização da saúde

Na ocasião, o diretor ge-
ral do Hospital de Queima-
das, Flávio Daniel, agrade-
ceu o investimento recebido 
e frisou a importância dos 
equipamentos na assistên-
cia às usuárias. “Os berços, 
as camas, os monitores vão 
ampliar bastante a nossa 
assistência. Daremos uma 
qualidade maior às mulhe-
res e aos recém-nascidos”, 
completou.

Estiveram na agenda de 
Picuí os prefeitos dos mu-
nicípios de Sossego, Baraú-
nas, Cuité, Nova Floresta, 
Damião, Frei Martinho, Pe-
dra Lavrada, o deputado es-
tadual Buba Germano e o 
deputado federal Gervásio 
Maia. Em Queimadas, com-
pareceram secretários mu-
nicipais de Saúde da região 
e o deputado estadual Doda 
de Tião.

em HosPitaL

Interno, casal celebra 48 anos de união
Seu Miro e Dona Nina vi-

veram um momento espe-
cial na quarta-feira (9): come-
moraram 48 anos de casados 
com uma bênção e renova-
ção dos votos. Outros casais 
também já fizeram essa cele-
bração. Mas, o que torna a co-
memoração deles ainda mais 
especial é o local onde ocor-
reu: no Hospital Alberto Ur-
quiza Wanderley. Nem o fato 
de estarem internados foi em-
pecilho para que mostrassem 
a força da vida que construí-
ram juntos.

A história de Seu Miro e 
Dona Nina é construída com 
muito amor. E foi esse senti-

mento que, aliado à cumpli-
cidade, fez com que, mesmo 
doentes, quisessem cuidar um 
do outro. O desenrolar dos 
preparativos para a comemo-
ração foi uma verdadeira de-
monstração de empatia, hu-
manização e carinho. 

No dia 19 de fevereiro, o 
advogado Ademiro Joaquim 
da Silva, 76 anos, foi interna-
do. Desde o primeiro momen-
to, sua esposa, a médica Ma-
ria da Penha Pessoa Silva, 71 
anos, o acompanhou. No dia 
3 de março, ela também adoe-
ceu. Por isso, o hospital per-
mitiu que dividissem a mes-
ma suíte. 

O casal logo fez amizade 
com a equipe multiprofissio-
nal. E foi em uma das con-
versas animadas que a técni-
ca em enfermagem Fernanda 
Santiago descobriu que eles 
fariam 48 anos de casados no 
dia 9 de março. Em dois dias, 
ela mobilizou toda a equipe 
para que a data fosse especial. 

Renovação
A cerimônia de renovação 

dos votos emocionou. O Hos-
pital Alberto Urquiza Wan-
derley providenciou um jan-
tar especial, fez a decoração 
e convidou um padre para a 
celebração. Até o Tom, o robô 

da Unimed João Pessoa, este-
ve presente, de gravata bor-
boleta - na beca, como pedia 
a ocasião. 

Os noivos providenciaram 
roupas especiais e contrata-
ram um violinista. Tudo para 
relembrar o casamento, que 
aconteceu há quase cinco dé-
cadas. E as boas lembranças 
vieram... “A igreja estava lo-
tada, a casa dos meus sogros 
mal cabia os convidados. Foi 
uma celebração linda, feita 
por Dom José Maria Pires. Es-
tou feliz em poder renovar os 
votos e receber essa bênção, 
mesmo estando no hospital”, 
recorda Seu Miro.

Foto: Secom-PB
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A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) teve mudan-
ças no seu corpo de secreta-
riado, ontem. Após nomea-
ção através do governador 
João Azevêdo, o médico e 
diretor-geral do Hospital de 
Clínicas de Campina Gran-
de, Jhony Bezerra, assumiu 
o cargo de secretário execu-
tivo de Gestão de Rede de 
Unidades de Saúde da Se-
cretaria de Saúde do Estado. 
A nomeação foi oficializada 
no Diário Oficial da União 
(DOE) da Paraíba de ontem. 

“Feliz e honrado pelo re-
conhecimento e confiança 
do governador João Azevê-
do ao nosso trabalho à frente 
do Hospital de Clínicas des-
de junho de 2020”, declarou 
Jhony Bezerra.

O médico, assim como 
seu antecessor, é contrá-
rio ao fim da obrigatorie-
dade do uso de máscaras 
neste momento, na Paraí-
ba. Durante a pandemia da 
Covid-19, esteve à frente do 
hospital estadual de refe-
rência para o tratamento da 
doença em Campina Gran-
de, atendendo também pa-
cientes de mais 69 municí-
pios. 

O posto era ocupado por 
Daniel Beltrammi, que con-
ciliava o cargo de secretá-
rio com o de presidente da 
Fundação PB Saúde desde 
2021. Com a exoneração pu-
blicada no DOU de ontem, 
o médico passa a dedicar-
se apenas à presidência da 
fundação.

Para a vaga deixada por 
Jhony Bezerra na direção do 
Hospital de Clínicas, a mé-

dica Vivian Kelly Rezen-
de Costa, do Hospital de 
Trauma da Rainha da Bor-
borema, assume o cargo. A 
nomeação também foi pu-
blicada no DOE de ontem.

 Mudança
No começo da tarde de 

ontem, a médica Marga-
reth Diniz informou o afas-
tamento da titularidade na 
gestão da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de João 
Pessoa. Os motivos para o 
afastamento, relatados em 
reunião do Conselho de 
Saúde da cidade, são de or-
dem pessoal. Para a vaga, o 
secretário executivo, Luís 
Ferreira, assume interina-
mente.

A saída ainda não foi 
confirmada pela gestão mu-
nicipal, nem oficializada no 
semanário oficial da capital. 

Jhony Bezerra assume secretaria 
executiva do órgão na Paraíba 

Lives trazem nomes da ciência para debater mudanças climáticas

O Governo do Estado da 
Paraíba, através da Secreta-
ria Executiva de Ciência e 
Tecnologia (SEC&T), reali-
za na próxima segunda-fei-
ra (14), a primeira live de um 
ciclo que vai debater um pro-
blema que está na ordem do 
dia do planeta: as mudan-
ças climáticas. Batizada de A 
ConsCiêNCiA pelo Conhe-
cimento, grafada assim para 
ressaltar o papel da ciência, 
a série tem como convidados 
para a estreia Paulo Artaxo, 

professor do instituto de Físi-
ca da USP e integrante do Pai-
nel intergovernamental de 
Mudanças Climáticas (iPCC), 
órgão da Organização das 
Nações Unidas (ONU),e Ru-
bens Freire, secretário execu-
tivo de Ciência e Tecnologia. 
A transmissão ao vivo come-
ça às 18 horas, no canal do 
YouTube da Secretaria de Es-
tado da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia (https://you-
tu.be/-iFOf7uFsmc).

O iPCC, que é o o pai-
nel científico para o clima da 
ONU, lançou no começo do 
seu sexto relatório em que 

alerta para os riscos que a hu-
manidade vai enfrentar nas 
próximas duas décadas por 
conta do aquecimento global. 
E, a cada relatório divulgado, 
os alertas são mais diretos e 
mais graves. “No Nordeste, 
há locais onde a precipitação 
já diminuiu em média 30% e 
a temperatura já aumentou 
2ºC. Portanto, temos uma re-
gião que era semiárida, onde 
já chovia pouco; com uma re-
dução dessa precipitação, nós 
podemos chegar em uma re-
gião árida”, alertou Artaxo, 
em entrevista à revista Na-
tional Geographic, em agosto 

passado. “E, com isso, o Brasil 
vai ter que decidir o que vai 
acontecer com os milhões de 
nordestinos que podem estar 
vivendo numa região onde, 
basicamente, a agricultura de 
subsistência pode não mais 
ser possível”.

“Esses relatórios, quan-
do começaram, falavam ape-
nas dos impactos climáticos 
e econômicos. Agora, já fa-
lam dos impactos na saúde, 
na educação e na marginaçi-
zação de populações caren-
tes. Passou-se a se discutir a 
sociedade como um todo”, 
analisa Daniel Benitez, ge-

rente executivo da SEC&T, 
que idealizou a live tendo em 
vista o Dia Nacional da Cons-
cientização sobre Mudanças 
Climáticas, que é no dia 16.

Serão, ao todo, seis lives. 
As seguintes discutirão os 
impactos ambientais, os im-
pactos sociais, na produção 
de alimentos, como introdu-
zir o tema das mudanças cli-
máticas no ensino público 
Fundamental e as políticas 
públicas a respeito do assun-
to. “A mensagem é cons-
cientizar não pelo terroris-
mo, mas pelo conhecimento”, 
afirma Benitez.
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Posição
O posicionamento 

de Bayeux vem 
na sequência da 

recomendação do MPF 
e do MPPB ao prefeito 

de Princesa Isabel

Após anunciar o fim do 
uso obrigatório de máscaras, 
a prefeita de Bayeux, Lucie-
ne Andrade Gomes, voltou 
atrás e não modificará o de-
creto municipal revogando a 
obrigatoriedade. A mudança 
de decisão foi resultado de 
reunião com o planejamen-
to técnico da vigilância sani-
tária municipal e Rosiene Sa-
rinho, secretária de Saúde da 
cidade, concluindo que a reti-
rada ainda é precoce.

A gestão divulgou, on-
tem, que precisa, também, 
fazer uma avaliação técnico-
jurídica mais profunda. “A 
Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio ainda está analisan-
do alguns detalhes do decre-
to em meio a uma discussão 
de insegurança jurídica que 
envolve o tema no Estado”, 
explicou a prefeita. 

Vale lembrar que um de-
creto que atualiza as medidas 
relativas ao enfrentamento à 
Covid-19 foi publicado pela 
cidade na última terça-feira, 
com validade até 8 de abril. O 
texto, no entanto, não se posi-
ciona sobre uso de máscaras, 
situação que seria descrita 
em decreto publicado ontem. 

O posicionamento da ci-
dade vem na sequência da 

recomendação do Ministério 
Público Federal (MPF) e do 
Ministério Público da Paraí-
ba (MPPB) ao prefeito do mu-
nicípio de Princesa isabel, Ri-
cardo Pereira do Nascimento, 
para que o decreto que libera 
a não utilização de máscaras 
em ambientes abertos fosse 
revogado, retornando ao pa-
tamar de exigência.

No documento assinado 
pela procuradora da Repú-
blica, Janaina Andrade de 
Sousa, a justificativa do pre-
feito não é plausível para que 
a medida seja tomada. isto 
porque, segundo os órgãos, 
a Procuradoria do Municí-
pio informou apenas que a 
decisão pela flexibilização 
é baseada na queda do nú-
mero de novos casos de Co-
vid-19 e da adesão à cobertu-
ra vacinal. Fatores estes que, 

segundo o documento, não 
configuram justificativa téc-
nica suficiente. 

Em texto publicado nas 
redes sociais, Luciene An-
drade, assim como o prefei-
to de Princesa isabel, justi-
ficou a medida pelo número 
de amplitude vacinal e que-
da de casos em decorrência 
da doença.

“Segundo a secretária de 
Saúde do nosso município, 
a cidade segue em queda de 
casos e mortes por Covid-19, 
o que estimula a flexibiliza-
ção. Segundo o boletim epi-
demiológico, Bayeux registra 
ritmo avançado na aplicação 
de vacinas. Mais de 72 mil 
pessoas já foram vacinadas 
com a primeira dose e 61 mil 
com duas doses ou dose úni-
ca”, escreveu Luciene Gomes.

Após o recuo, a prefeita 
deixou claro que seu posicio-
namento pessoal é pelo não 
uso obrigatório. 

Em Campina Grande, o 
decreto previsto para pu-
blicação nessa quarta-feira 
segue sendo discutido en-
tre equipe técnica e a ges-
tão municipal para que o po-
sicionamento pelo não uso 
obrigatório de máscaras em 
ambientes abertos seja con-
firmado.

CiClo Começa segunda-feira

gestão de rede de unidades de saúde

Luciene Andrade Gomes desistiu de modificar o decreto municipal, revogando a obrigatoriedade

Bayeux não desobrigará máscaras
Prefeita volta atrás

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

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

Os livros ‘Janelas da His-
tória’, ‘Espelhos de Papel - Vol. 
2’ e ‘Paraíba na Literatura iii’ – 
os dois últimos, editados pela 
EPC/Editora A União - foram 
lançados ontem na Fundação 
Casa de José Américo (FCJA), 
em João Pessoa. intitulada Noi-
te da Literatura, o evento lem-
brou os 42 anos de morte do 
escritor, governador e minis-
tro José Américo de Almeida. 
O governador João Azevêdo 
e a primeira-dama do Estado, 
Ana Maria Lins, prestigiaram 
o lançamento e a homenagem 
ao patrono da Fundação, assim 
como integrantes da Empresa 
Paraibana de Comunicação, 
auxiliares do Governo, escri-
tores e intelectuais.

“É um momento em que ce-
lebramos a literatura, a cultu-
ra, de poder mostrar para os 
nossos jovens os grandes au-
tores que nós temos”, disse, 
destacando a importância de 
A União e da FCJA no fortale-
cimento da cultura paraibana, 
segmento que tem sido fortale-
cido em sua gestão”, declarou 
João Azevêdo.

A diretora-presidente da 
EPC, Naná Garcez, destacou 
o papel da empresa em esti-
mular e apoiar a literatura, a 
cidadania e demais aspectos 
sociais e observou que a atual 
gestão já produziu 27 títulos, 
antecipando novidades da 
Editora A União, como o livro 
‘As Cidades de Zé Lins’, que 
será apresentado na próxima 
reunião da Associação Brasi-

leira das imprensas Oficiais 
(Abio) e conta com o apoio de 
representantes de estados vizi-
nhos, como Pernambuco.

O segundo volume de ‘Es-
pelhos de Papel’ reúne uma 
nova seleção com 75 crônicas já 
publicadas no jornal A União. 
Os textos são assinados por 25 
autores, seis a mais do que o 
primeiro volume. “Para a se-
leção dessas crônicas, nós con-
versamos com os autores e au-
toras, pedimos para que eles 
fizessem uma seleção prévia 
do que já publicaram, e então 
fizemos uma segunda cura-
doria, escolhendo três de cada 
autor”, explicou William Cos-
ta, diretor de Mídia impressa 
da EPC.

Dentre os nomes que as-
sinam algumas das crôni-
cas estão Francisco Di Loren-
zo Serpa, Vitória Lima, Ana 
Adelaide Peixoto e Sandra Ra-
quew, além de jornalistas re-
centemente falecidos, Walter 
Galvão e Martinho Moreira 
Franco. “Tanto ‘Espelhos de 
Papel 1’, quanto ‘Espelhos de 
Papel 2’ trazem esse marco de 
maior presença de diferentes 
gerações e também de gêne-
ro”, afirmou Sandra Raquew.

A coletânea ‘Paraíba na Li-
teratura III’ reúne 20 perfis de 
grandes nomes da literatura 
local, assinados por personali-
dades das Letras e do Jornalis-
mo. “Essa edição abrange uma 
diversidade de gerações, de es-
tilos, e a gente acredita que é 
um produto que cumpre com 
uma das missões da empresa, 
que é o fomento à literatura pa-
raibana”, observou Alexandre 

Macedo, gerente executivo da 
Editora A União.

“A gente teve uma preocu-
pação com o ‘Paraíba na Lite-
ratura’, de trazer conhecimen-
to para a sociedade. Nomes 
que estão atuando ainda, mas 
também nomes que já estavam 
mais esquecidos”, completou 
William Costa.

O terceiro livro lançado no 
evento foi ‘Janelas da História’, 
com textos da coluna da Fun-
dação Casa de José Américo 
publicados no jornal A União. 
“A gente aproveitou a pande-
mia para estudar o próprio 
José Américo. Pegamos todos 
os servidores e fomos ler, dis-
cutir e vasculhar a vida do nos-
so patrono. A partir disso, as 
pessoas foram se envolvendo 
e começamos a escrever, a tra-
duzir aquilo que foi interpre-
tado, tanto da história de José 
Américo, quanto da própria 
Paraíba”, detalhou Fernando 
Moura, presidente da FCJA, a 
respeito da obra.

Para Janete Rodriguez, ge-
rente do Museu Casa de José 
Américo, apresentar o livro ‘Ja-
nelas da História’ foi um gran-
de desafio. “Primeiro, pelo va-
lor e significado da obra, fruto 
de um trabalho de quase 50 
notáveis da nossa literatura. 
Segundo, pelo emblemático 
momento de referência aos 40 
anos de vida dessa brilhan-
te instituição cultural, a Fun-
dação Casa de José Américo”, 
afirmou. “A vida não se mede 
pelo número de respiros, mas 
pelos momentos que nos tiram 
o fôlego. Esse foi um dos mo-
mentos em minha vida”, disse.

Evento lembra José Américo e 
lança novos títulos de A União

“noite de literatura”

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Foto: José Marques/Secom-PB
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O governador João Azevêdo (acima, ao 
lado de integrantes da EPC e da Editora A 

União) durante o lançamento dos livros, 
ontem à noite, na FCJA, em João Pessoa 

Renato Félix 
Assessoria SEC&T

Paulo Artaxo, da USP/IPCC

Foto: SEC&T/Divulgação
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A Justiça da Paraíba deter-
minou a imediata suspensão 
das obras que estão sendo rea-
lizadas pela Prefeitura de João 
Pessoa na praça da Quadra de 
Manaíra. O Município tem o 
prazo de 10 dias para restabe-
lecer a situação anterior da pra-
ça, sob pena de multa diária no 
valor de R$ 10 mil, até o limite 
de  R$ 100  mil reais. Da limi-
nar, cabe recurso. 

A decisão foi emitida pela 
juíza plantonista Flávia da 
Costa Lins Cavalcanti (titular 
da 1ª Vara da Fazenda Públi-
ca da Capital), em resposta a 
uma ação popular promovida 
pelo vereador Marcos Henri-
ques (PT) contra o Município 
de João Pessoa. 

Ao deferir a liminar, a ma-
gistrada Flávia Lins, conside-
rou o fato de que a ação popu-
lar visa resguardar e proteger 
o patrimônio público, assegu-
rando o direito da coletividade, 
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ou seja, o interesse público. “O 
interesse público, como a pró-
pria expressão demonstra, se 
relaciona ao interesse maior de 
toda a coletividade, e neste sen-
tido, verifica-se pelas razões 
deduzidas na inicial, que la-
mentavelmente, o promovido, 
ao decidir, construir ruas em 
área de uso público, praça de 
Manaíra, existente esta há mais 
de 40 anos, patrimônio mate-
rial e imaterial do município 
de João Pessoa, atentou e aten-
ta contra o interesse da maio-
ria da população”, ponderou. 

A juíza acrescentou que a 
praça gera para a população lo-
cal e, também para os turistas, 
o desfrute de lazer saudável, 
além de contato com a nature-
za e proteção aos animais. Em 
suas razões de convencimento, 
a magistrada citou o que disci-
plina o Estatuto da Cidade e a 
Lei 12.587 de 2012, que estabe-
lece a Política Nacional de Mo-
bilidade Urbana.

Ação Popular
O autor da ação, vereador 

Marcos Henriques, argumen-
tou que a praça, fundada há 40 

Projeto
A ideia é que a área 
seja compartilhada 

entre pedestres e 
veículos

Decisão da 1a Vara da Capital prevê multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento da liminar

Justiça suspende obra em Manaíra  
projeto na quadra

Maquinário 
foi usado na 
manhã de ontem 
para remover 
os bloqueios à 
passagem de 
veículo e o 
calçamento

José Alves 
zavieira2@gmail.com

anos, é um espaço de convi-
vência de toda a população. “É 
um importante equipamento 
desta comunidade, onde ido-
sos utilizam seu espaço de con-
vivência, a juventude pratica 
esportes e pessoas de todas as 
idades realizam atividades fí-
sicas, funciona, ainda no local, 
por iniciativa dos moradores 
um projeto para cuidar de ani-
mais em situação de rua que 
rondam a praça, além de um 
grupo de árvores antigas que, 
trazem ao local um pedacinho 
de verde”, comentou. 

Marcos Henrique expôs, 
ainda, que após o início das 
obras, no último dia 8 de mar-
ço, os moradores se revoltaram 
e pediram sua paralisação. No 
dia seguinte, foi realizada reu-
nião na sede da Semob/JP com 
a presença do prefeito em exer-
cício, Léo Bezerra. “Foi dito 
que o pleito dos moradores ha-
via sido ouvido e seria apre-
sentado um novo projeto para 
aquela intervenção urbana”, 
disse. 

No entanto, o vereador res-
saltou que ontem a Prefeitu-
ra deu início às obras: “Quan-

do a comissão de usuários da 
praça se dirigia a Semob para 
ser-lhes apresentado o novo 
projeto, a prefeitura enviou o 
seu maquinário para começar 
a obra, sem ouvir a comunida-
de local”.

Segundo o médico José 
Neto, que faz parte da comis-
são dos mais de 200 morado-
res que são contra a passagem 
de veículos na área, as obras fo-
ram iniciadas sem que a popu-
lação fosse consultada. 

Início da obra
Uma retroescavadeira foi 

utilizada na manhã de ontem 
para iniciar as obras de revita-

lização e mobilidade urbana 
no entorno da quadra de Ma-
naíra e mais uma vez os mora-
dores da área realizaram novo 
protesto. A Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urba-
na (Semob-JP), afirma que um 
novo projeto para o espaço foi 
apresentado aos moradores an-
tes da obra ser iniciada.

De acordo com o órgão, o 
projeto orçado em R$ 43 mil, 
com recursos próprios, pas-
sou por adaptações recentes 
após conversas com os mora-
dores, buscando a preserva-
ção dos espaços compartilha-
dos e as áreas das práticas de 
lazer e esportes.  

A Semob informou que esse 
foi o terceiro e o último projeto 
a ser implantado no entorno da 
quadra. Nele, além da abertura 
do trecho das Ruas Cajazeiras e 
Manoel Morais para implanta-
ção do tráfego de veículos com 
velocidade máxima permitida 
de 30 quilômetros por hora, a 
obra manterá a preservação de 
espaços compartilhados entre 
pedestres e veículos. Pelo pro-
jeto, as áreas de práticas de la-
zer e esportes terão mais ilumi-

nação, pintura e equipamentos. 
Os espaços ver.des também se-
rão ampliados.

Segundo o superintenden-
te da Semob-JP, George Morais, 
o diálogo foi priorizado pela 
gestão municipal. Foram rea-
lizadas três reuniões e mesmo 
com as discordâncias à aceita-
ção dos projetos, foi necessário 
assegurar o interesse público. 

Já para o superintendente 
da Semob, George Morais, o 
objetivo das obras é melhorar 
a mobilidade de veículos no lo-
cal. De acordo com o projeto, as 
melhorias na área serão: trânsi-
to com mais opções de desloca-
mento aos condutores entre as 
Avenidas Édson Ramalho, Ca-
jazeiras e João Maurício, além 
da Rua Manoel Morais; quadra 
de esportes revitalizada com 
nova pintura, mais iluminação 
e equipamentos esportivos.  A 
Semob frisou que a ideia é que  
pedestres e veículos compar-
tilhando espaços como ocor-
re em capitais como São Paulo, 
Salvador, Recife e Fortaleza. No 
trecho, serão colocados baliza-
dores para assegurar os espa-
ços para pedestres.

Foto: Roberto Guedes

O Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo da Paraíba (CAU/
PB) divulgou uma nota de re-
púdio contra a intervenção da 
Semob-JP. Segundo o docu-
mento, além de desrespeitar 
“uma série de legislações fe-
derais”, a abertura de ruas nas 
imediações da quadra de Ma-
naíra “comprometerá uma im-
portante área de convivência 
social da população, consoli-
dada há anos”. 

De acordo com a nota do 
CAU/PB, qualquer interven-
ção urbana deve ser realizada 
em diálogo com a população, 
conforme determina o Estatuto 
da Cidade (Lei n° 10.257/2001). 
Além disso, a nota destaca que 
“qualquer obra de mobilidade 
urbana deve priorizar pedes-

Conselho de Arquitetura é contra o projeto
Ítalo Arruda 
Especial para A União

Danos
Segundo nota do 

CAU/PB, o projeto 
compromete área 
de convívio social

tres e ciclistas, depois transpor-
te público e por último trans-
porte motorizado individual”.

Para Camila Leal, conse-
lheira federal do CAU/PB, a 
decisão da Prefeitura de João 
Pessoa é “lamentável”, porque 
ignora a importância do equi-
pamento para a dinâmica do 
bairro. “Não adianta o poder 
público ter o discurso bonito 
sobre participação, desenvol-
vimento e sustentabilidade ur-

bana e na prática agir dessa ma-
neira criminosa", afirmou. 

O mesmo entendimento 
tem o presidente do CAU/PB, 
Eduardo Nóbrega, ao destacar 
que “a questão da mobilidade 
urbana não pode ultrapassar o 
direito à cidade”.  O documento 
diz ainda que o CAU/PB se soli-
dariza com os moradores da re-
gião e se coloca à disposição da 
sociedade para intermediar um 
diálogo com a prefeitura.

Moradora da Avenida Mo-
rais, no entorno da Quadra, a 
auditora pública Paloma Frei-
re também é contra a inter-
venção. Segundo ela, um gru-
po de moradores solicitou, por 
diversas vezes, à Semob um 
estudo que demonstrasse, de 
forma objetiva, quais seriam 
as melhorias com a execução 
da obra. Mas, até o momen-
to, isso não foi apresentado. 

“A postura adotada foi de não 
diálogo, ignorando todas as 
demandas da população. En-
quanto estávamos na reunião 
com o superintendente [da Se-
mob], ele mandou começar a 
destruição da praça, demons-
trando profunda falta de res-
peito”, reclamou Paloma.

Nas redes sociais, vários ci-
dadãos se manifestaram contra 
o projeto. Em uma postagem no 
perfil da Semob, no Instagram, 
publicada anteontem, dezenas 
de seguidores repudiaram o 
início das obras. “Inaceitável o 
posicionamento do superinten-
dente”, escreveu um internauta. 
“O pedestre sempre sai perden-
do nas intervenções da prefei-
tura. Tudo indo de encontro às 
tendências de mobilidade in-
ternacionais”, comentou outro. 

Moradores afirmam que não foram ouvidos sobre as mudanças

Foto: Roberto Guedes

Foto: Roberto Guedes

Foto: Secom-JP

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Leia mais na Página 14
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A revogação do uso obri-
gatório de máscaras em locais 
abertos por parte de alguns 
municípios brasileiros não é 
bem-vista por alguns especia-
listas. Na Paraíba, duas cida-
des já informaram a revogação 
da exigência, sendo Princesa 
Isabel com decreto em vigor e 
Bayeux com mudança oficia-
lizada pela prefeita Luciene 
Andrade Gomes. Além disso, 
Cabedelo e Campina Grande 
sinalizam para a revogação 
nos próximos dias.

Mesmo com a justificativa 
do avanço da vacinação infor-
mados pelos municípios, um 
estudo feito nos Estados alerta 
que a adoção deste item de pro-
teção, mesmo em locais onde 
a vacinação atingiu patama-
res elevados, pode salvar vidas. 

O Jornal A União ouviu a 
opinião de profissionais e es-
pecialistas que repudiam a 
medida neste momento, in-
formando que ainda é muito 
cedo diante do quadro epide-
miológico vivido.

“Temos de ser mais caute-
losos nesse aspecto da libera-
ção da máscara. A epidemia 
de coronavírus ainda está vi-
gente, a Organização Mundial 
da Saúde ainda mantém o es-
tado de pandemia no mundo 
todo, e acreditamos que o uso 
de máscara ainda precisa ser 
respeitado”, afirmou o médico 
intensivista Pablo Antônio Vi-
dal, chefe da Divisão Médica 
do Hospital Universitário Lau-
ro Wanderley (HULW). 

Segundo ele, independen-
temente da decisão do gestor 
público em revogar o uso des-
te item de segurança, a respon-
sabilidade do cidadão é maior, 
pois cabe a ele o livre arbítrio 
para aderir ou não à mudança. 

Já a infectologista Monna-
ra Lúcio da Silva Bezerra de-
clarou que ainda é precoce se 
pensar em tirar o uso da más-
cara, mesmo em locais abertos, 
sobretudo quando as crianças 
ainda não estão com o esque-
ma vacinal completo, potencia-
lizando o risco de maior conta-
minação.  

Monnara Bezerra destacou 
ainda que as crianças, mes-
mo apresentando sintomas 
leves na maioria dos casos, 
também podem apresentar 

Especialistas apontam que, mesmo com a vacinação, a proteção facial é importante barreira contra o vírus

Fim do uso de máscara é contestado
covid-19

quadros mais severos e trans-
mitir a doença para outras pes-
soas. De acordo com ela, não há 
como prever até quanto tempo 
seria importante se manter o 
uso da máscara. “O mais pru-
dente seria desobrigar o uso 
quando toda a população esti-
vesse vacinada, inclusive com 
a dose de reforço”, salientou.

Observar o contexto da 
pandemia, regionalmente, 
também é um ponto impor-
tante a ser considerado. Essa 
foi a ressalva feita pelo infec-
tologista Fernando Chagas, 
diretor-geral do Hospital Cle-
mentino Fraga, em João Pessoa. 
De acordo com ele, não se trata 
de tirar uma simples máscara, 
mas o único anteparo que evi-
ta que o vírus saia da boca de 
uma pessoa e contamine ou-
tra. “Então, é um instrumen-
to de proteção de barreira, não 
tem nem medicação que faça 
isso, nem a vacina faz isso. Por 
isso, é uma medida que você 
tem de tomar de forma muito 
cautelosa”. 

Avaliando o contexto nacio-
nal, Fernando Chagas decla-
rou que há dois cenários: um é 
a recém-saída do quadro eleva-
do de Covid-19 no país em fun-
ção da terceira onda com a va-
riante Ômicron, e o outro são 
os resultados após o carnaval, 
como resultados de aglomera-
ções generalizadas. “O ideal 
seria avaliar umas três sema-
nas após esses dois momentos, 
para recalcular tudo, e se fazer 
uma discussão em caráter re-
gional. Porque nacionalmen-
te, não é hora de se tomar essa 
atitude, uma vez que ainda é 
alto o número de pessoas per-
dendo a vida para essa doen-
ça”, afirmou Fernando Chagas.

Pesquisa
O estudo de pesquisado-

res estadunidenses, publica-
do no periódico especializado 
Lancet Public Health, sugere 
que a máscara é uma impor-
tante ferramenta para reduzir 
a disseminação da Covid-19. 
Segundo os especialistas da 
Universidade da Cidade de 
Nova Iorque, apenas a vaci-
nação não é suficiente para 
controlar a pandemia, e que 
medidas de proteção que fun-
cionem como diferentes ca-
madas sobrepostas são neces-
sárias para limitar impactos 
econômicos e mortes. 

Campanha “Meu Pai Tem Nome” acontece amanhã
cidadania

Mais de 500 crianças, que 
nasceram esse ano na Paraí-
ba, não possuem o nome do 
pai na certidão de nascimen-
to, de acordo com dados da As-
sociação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil). Dos 64.819 nas-
cimentos entre janeiro de 2021 
e 1º de março deste ano, cer-
ca de quatro mil foram regis-
trados apenas com o nome da 
mãe. Na tentativa de diminuir 
esse índice, a Defensoria Públi-
ca do Estado da Paraíba (DPE
-PB) adotou a campanha “Meu 
Pai Tem Nome”, que acontece 
amanhã, das 8h às 12h, nas se-
des da DPE em João Pessoa e 
em Campina Grande.

Essa é uma iniciativa do 
Conselho Nacional das Defen-
soras e Defensores Públicos-

Gerais (Condege) com o intui-
to de realizar atividades que 
estimulem o reconhecimen-
to de paternidade de crianças 
que ainda não possuem os cha-
mados pais registrais. Segundo 
José Rodrigues, coordenador 
do Núcleo Especial de Proteção 
à Infância e Juventude da DPE
-PB, o objetivo da ação é garan-
tir “o exercício de todos os di-
reitos relacionados ao estado 
de filho, como por exemplo, di-
reito à convivência familiar, di-
reito a auxílio material (alimen-
tos), direito ao nome, direitos 
previdenciários e direitos su-
cessórios”, explicou. 

Serão realizadas audiên-
cias extrajudiciais para a con-
ciliação e mediação com o 
objetivo de possibilitar o re-
conhecimento voluntário de 
paternidade. Se em algum 
dos casos houver dúvidas em 
relação à paternidade, será 

possível fazer um exame de 
DNA na própria Defensoria, 
por meio da participação do 
Hemocentro da Paraíba no 
evento.

O coordenador do Núcleo 
orienta que as pessoas que de-
sejam participar da atividade 
compareçam com os documen-
tos pessoais originais com fo-
tos, certidão de nascimento das 
crianças, cartão de vacinação e 
comprovante de residência. Es-
tima-se que cerca de 60 famílias 
sejam atendidas através do mu-
tirão, com a possibilidade de 
realização de até 30 exames de 
DNA. “Caso a demanda supere 
as expectativas, será realizado 
agendamento para atendimen-
to durante a próxima semana”, 
pontuou Rodrigues.

Para Adhailton Lacet, juiz 
titular da 1ª Vara da Infância e 
Juventude da Comarca da Ca-
pital, a iniciativa é fundamen-

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Previsão
Cerca de 30 famílias 
devem ser atendidas 

na ação amanhã, 
com até 30 exames 

de DNA

tal, pois busca resgatar uma 
subnotificação relativa aos re-
gistros de paternidades. “A 
campanha vem alertar a po-
pulação e as mães que registra-
ram seus filhos sem o nome do 
pai, para que busquem procu-
rar fazer essa inserção na cer-
tidão de nascimento, para que 
assim a criança possa ter um 
documento pleno com todas 

as garantias que a paternida-
de confere a uma”, destacou. O 
juiz ressalta a importância do 
registro de paternidade. “Pri-
meiro, a lei garante que toda 
criança deve ter em sua certi-
dão de nascimento o nome do 
pai e da mãe, quando isso não 
ocorre existe uma iniciativa ju-
dicial chamada investigação de 
paternidade oficiosa buscando 
encontrar o pai biológico da-
quela criança”, esclareceu Lacet. 

O segundo ponto é em rela-
ção ao emocional da criança e a 
necessidade de um referencial 
paterno. “Isso traz um um alen-
to emocional, saber que na sua 
certidão você tem o nome da 
mãe e tem o nome de seu pai, 
portanto, é uma importância 
realmente fundamental”, con-
siderou o juiz.

Adhailton lembra que a au-
sência do nome do pai na cer-
tidão de nascimento causa im-

pactos emocionais e também 
sucessórios. “Quando o pai vier 
a falecer, se o nome dele não 
constar na certidão, essa crian-
ça não vai herdar nada. Ou seja, 
ela não vai ter um referencial 
paterno, daí a necessidade de 
se fazer essa investigação ofi-
ciosa da paternidade”, finali-
zou Lacet.

• João Pessoa
Rua Monsenhor Walfredo 
Leal, 503, Tambiá (Núcleo 
Especial de Proteção à 
Infância e Juventude).
Campina Grande
Av. Barão do Rio Branco, 
188, Centro (Núcleo de 
Atendimento).
Data e hora
12 de março, das 8h às 12h.

SERVIÇO

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Ocupação
Total de leitos de 

UTI ocupados no es-
tado com pacientes 
de Covid é de 27%, 
enquanto nas enfer-

marias, o percen-
tual fica em 15%

A Paraíba segue confir-
mando a queda no núme-
ro de incidência da trans-
missão e agravamento da 
Covid-19. Com mais de oito 
milhões de doses de imu-
nizantes aplicados e 76% 
da população com o ciclo 
primário de vacinação en-
cerrado, o Estado não re-
gistrou novas internações 
pelo agravamento da doen-
ça pela segunda vez desde o 
início da pandemia. O Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar confirmou que 
nenhum paraibano deu en-
trada nos hospitais públicos 
entre quarta-feira e ontem. 
O mesmo aconteceu na úl-
tima terça.

O Estado soma 144 pa-
cientes hospitalizados para 
o tratamento da doença. 
A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) na Paraíba é 
de 27%. Nas enfermarias 
para adultos, a ocupação é 
de 15%. Entre as macrorre-
giões de saúde, o Sertão ga-
nha destaque com as maio-
res taxas de ocupação, na 
UTI estão ocupados 45% dos 

leitos, já nas enfermarias o 
número é de 18%. A Região 
Metropolitana de João Pes-
soa aparece na sequência 
com 31% de ocupação em 
UTI e 10% em enfermarias. 
A região sediada por Cam-
pina Grande tem ocupação 
de 17% e 18% em UTI e en-
fermarias, respectivamen-
te. Os dados são relativos 
aos leitos exclusivos para 
adultos.

Ainda ontem, a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) 
confirmou novos 742 casos 
de contaminação pela Co-
vid-19 e seis mortes em de-
corrência do agravamento 
da doença. 

Entre os casos confirma-
dos, 12 dos 742 são casos 
considerados moderados ou 
graves, representando 1,62% 
dos casos totais. Já entre os 
falecimentos, três dos seis 
ocorreram no intervalo de 
24h entre quarta-feira e on-
tem. Os demais são datados 
desde 26 de janeiro.

Foram acometidos qua-
tro homens e duas mulhe-
res, com faixa etária de 41 a 
83 anos. Apenas um pacien-
te não registrou comorbida-
des, nos demais foi observa-
da a presença de cardiopatia 

Pela segunda vez, PB não registra internações

como fator de risco associa-
do à Covid-19 com maior 
frequência. As mortes ocor-
reram entre residentes de 
Campina Grande, Bayeux, 
Areia, Mamanguape, Itapo-
roroca e Livramento, com 
um falecimento para cada 
cidade.

A Paraíba contabiliza 
584.306 casos confirmados 
da doença, sendo 429.753 
pacientes considerados re-
cuperados e 10.148 vítimas 
fatais. Mortes e casos es-
tão confirmados em todos 
os 223 municípios do es-
tado, com casos confirma-

dos através da realização de 
1.473.282 testes para diag-
nóstico da Covid-19 pela 
rede pública de saúde.

O Ministério da Saúde 
atualizou os dados referen-
tes ao andamento da vacina-
ção contra a doença na Pa-
raíba. Até o momento são 
contabilizadas a aplicação 
de 8.011.484 doses de imuni-
zantes, sendo 3.403.902 pes-
soas vacinadas com a pri-
meira dose, representando 
83,86% da população total, e 
3.121.365 pessoas completa-
ram os esquemas vacinais, o 
equivalente a 76,90% da po-
pulação total do estado. 

Do total de vacinados 
com o esquema primário 
completo, somando o rece-
bimento da primeira e se-
gunda dose ou imunizan-
te de dose única, 3.037.360 
tomaram as duas doses e 
84.005 utilizaram imuni-
zante de dose única. 

Entre as doses adicio-
nais, foram aplicadas 35.056 
em pessoas com alto grau de 
imunossupressão e 1.451.518 
doses de reforço na popula-
ção com idade a partir de 18 
anos. A Paraíba já distribuiu 
um total de 8.561.445 doses 
de vacina aos municípios.

n 

De acordo 
com dados 
do Centro de 
Regulação 
Hospitalar, a 
Paraíba possui, 
atualmente, 
144 pacientes 
internados 
com Covid-19

Últimos boletins divulgados pela SES têm revelado queda no número de internações e mortes por Covid-19

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

Foto: Secom-PB
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Paraíba

O sumiço do empresário 
Ruan Ferreira de Oliveira com-
pleta hoje seis meses e desde o 
dia do acidente – 11 de setembro 
do ano que provocou a morte do 
motoboy Kelton Marques, de 33 
anos a defesa de Ruan Macário, 
como é conhecido, já tentou, por 
duas vezes, a revogação da pri-
são preventiva decretada pela 
Justiça paraibana.

Nessa quarta-feira (8) foi rea-
lizada a audiência sobre a queixa 
prestada por Roberto Martins de 
Oliveira Sobrinho, pai de Ruan 
Macário, onde afirmava que a fa-
mília de Kelson estava ameaçan-
do o autor do trágico de acidente. 
Na audiência, através de vídeo-
conferência, houve a desistência 
de Roberto Martins, mesmo sem 
alegar o motivo. 

O advogado da família de 
Kelson, Luiz Pereira, disse que 
Kamila Marques, irmão de Kel-
son recebeu com tranquilidade 
a decisão do pai de Ruan, pois 
tem a certeza de que não come-
teu nenhum crime apenas quer 
justiça e que o autor do acidente 
que tirou a vida do motoboy seja 
preso e pague pelo “assassinato” 
que cometeu.

Luiz Pereira adiantou que está 
aguardando a prisão de Ruan 
Macário para poder se pronun-
ciar, enquanto isso ele solicita à 
população para informar o pa-
radeiro do empresário para que 
possa responder preso pelo cri-
me. Até ontem o Ministério Pú-
blico ainda não havia oferecido 
denúncia contra Ruan Macário. O 
processo se encontra no Segundo 
Tribunal do Júri da Capital.

Pai de Ruan Macário desistiu da queixa prestada contra a irmã de Kelton Marques, motoboy morto no acidente 

Motorista está foragido há seis meses
colisão no retão

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Reprodução/Redes sociais

A defesa de Ruan Macário já 
tentou a revogação da prisão 
preventiva decretada pela justiça 
paraibana, alegando que ele é 
primário, tem residência fixa e 
não oferece risco à sociedade

O trágico acidente aconteceu na 
Avenida Flávio Ribeiro Coutinho 
(Retão de Manaíra) por volta de 
4h35 do dia 11 de setembro do ano 
passado. O velocímetro do veículo 
dirigido por Ruan Macário marca-
va exatamente 163km no momento 
que colidiu com a moto pilotada por 
Kelton Marques. Em consequência 
da violência o veículo rodopiou na 
pista e colidiu com o muro de um 
condomínio. Em seguida Ruan fu-
giu correndo em direção à orla da 
capital e nunca mais foi visto.

No dia seguinte ao acidente o 
delegado Rodolfo Santa Cruz, que 
presidiu o inquérito, recebeu uma 
relação contendo as infrações pra-
ticadas pelo empresário, no perío-
do de 26 de março a 27 de dezem-
bro do ano passado que totalizam 
R$ 7.842,58.  A maioria das infra-
ções é por excesso de velocidade, 
inclusive três delas praticadas ape-
nas em um dia – 15 de julho.

As imagens que registram o aci-
dente foram gravadas através de 
uma câmera instalada no interior do 

veículo de Ruan Macário, que foi en-
tregue na Delegacia de Homicídios 
por Kamila Marques, consideradas 
de fundamental importância para 
identificar o carro, a velocidade e a 
propriedade do veículo.

O delegado Rodolfo Santa 
Cruz anexou ao inquérito poli-
cial a relação de infrações come-
tidas por Ruan Macário, inclusi-
ve com uma multa de R$ 3.020,41 
aplicada no dia 27 de dezembro 
do ano passado por ter utilizado 
o veículo para “manobra perigo-

sa mediante arrancada brusca”. 
Ruan Macário é natural de Ca-

tolé do Rocha, no Sertão do esta-
do, onde sua família é bastante 
conhecida, inclusive com muita 
influência política. Seu pai, Roberto 
Martins de Oliveira Sobrinho é em-
presário naquela região no ramo de 
calçados. Ruan também, até a ocor-
rência do acidente, empresário no 
mesmo ramo. De acordo com levan-
tamento realizado pela polícia ele 
tem um histórico de praticar atos 
perigosos no trânsito.

Carro seguia a 163 km/h no momento da colisão

Jovem grávida é agredida pelo
companheiro por causa de ciúmes

violência

As medidas protetivas impos-
tas pela Justiça, o trabalho desen-
volvido pelas autoridades policiais, 
além das campanhas contra a vio-
lência doméstica não têm evitado 
a ocorrência de crimes. Na madru-
gada de ontem, uma guarnição da 
Polícia Militar prendeu um homem 
de 48 anos suspeito de espancar sua 
companheira, de 21 anos, grávida 
de outro relacionamento.

A mulher contou na Central de 
Polícia, onde foi lavrado o flagran-
te, que o casal está separado há cer-
ca de dois anos, inclusive está grá-
vida do novo relacionamento. Ela 
disse ainda que foi procurada pelo 
ex-companheiro para reatar a con-

vivência, garantindo que assumia 
a paternidade da criança. 

Na madrugada de ontem ele te-
ria chegado em casa embriagado, 
falando da gravidez dela e após 
violenta discussão com a jovem, 
por conta de ciúmes, passou a es-
pancá-la, inclusive esmurrando a 
barriga dela. 

Campina Grande
Na noite de segunda-feira (7), 

no bairro Presidente Médici a Po-
lícia Militar prendeu um homem 
após a companheira dele pedir so-
corro, pois estava sendo agredida. 
O agressor foi colocado na parte de 
trás da viatura e enquanto os poli-

ciais davam assistência e ouviam a 
mulher, o homem aproveitou e fu-
giu algemado do veículo. Ele apro-
veitou que a tranca não estava “to-
talmente” fechada.

Após diligências a Polícia Mi-
litar recebeu informação sigilosa 
que o homem estaria escondido 
numa casa no bairro Santa Cruz, 
em Campina Grande, inclusive ain-
da estava com as algemas. Ele ten-
tou ajuda, mas ninguém conseguiu 
retirar o equipamento.

As denúncias de violência con-
tra a mulher podem ser feitas em 
qualquer uma das 14 Delegacias da 
Mulheres (Deam) espalhadas em 
todas as regiões do estado.

Ex-funcionário de bar arromba 
estabelecimento e furta bebidas

premeditado

O ex-funcionário de um bar lo-
calizado no bairro do Geisel, em 
João Pessoa, foi preso em flagran-
te na madrugada de ontem acusa-
do de arrombar o estabelecimento 
onde trabalhou por alguns meses. 
Ele foi autuado em flagrante na Cen-
tral de Polícia. A prisão foi efetuada 
por uma guarnição da Polícia Mili-
tar próximo ao estabelecimento ain-
da com os produtos do furto. O ex-
funcionário praticou o crime junto 
com um companheiro que também 
foi autuado em flagrante. Do bar fo-
ram furtados espetinhos, mantas de 
bacon, bebidas e outros itens. Todo material apreendido estava em poder do ex-funcionário e amigo
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PM apreende cocaína e 
crack dentro de veículo

Uma denúncia levou a Polícia Mi-
litar a apreender um tablete de crack 
e duas porções de maconha, na ma-
drugada de ontem, após abordar um 
carro que teria saído de Campina 
Grande com destino a João Pessoa. 
A ação aconteceu às margens da BR-
230, em Santa Rita após os policiais 
abordarem um veículo.

O motorista de 28 anos que dirigia 
o automóvel foi preso em flagrante. 
A abordagem aconteceu após os po-
liciais do 7o Batalhão receberem uma 
denúncia de que um carro branco es-
taria fazendo o transporte da droga. 

Na revista dentro do veículo foram 
encontrados os entorpecentes. Ao ser 
interrogado, o motorista não passou 
nenhum detalhe, nem mesmo du-

em Bayeux

Trio é preso suspeito 
de vários assassinatos

Policiais da Delegacia de Cri-
mes Contra o Patrimônio da Capi-
tal cumpriram, na cidade Bayeux, 
Região Metropolitana de João Pes-
soa, três mandados de prisão pre-
ventiva e uma de busca e apreensão. 

O delegado, João Paulo Amazonas 
disse que entre os presos está um dos 
líderes da maior facção criminosa de 
Bayeux, conhecido por “Boneco”. A 
mulher dele, cúmplice nos delitos, tam-
bém foi presa, além do gerente do trá-
fico na comunidade Porto da Oficina.

Amazonas disse que “Boneco” é 
conhecido pela crueldade e violên-
cia na prática dos crimes. “Foram 
apreendidos celulares, anotações do 

tráfico e um veículo usado na distri-
buição de entorpecentes. 

Outra ação
Numa sucata no Bairro das In-

dústrias, na capital, agentes da Espe-
cializada apreenderam materiais fur-
tados de construtoras e empresas de 
locação de materiais de construção e 
ainda 40kg de cobre retirado.

Na ação foram recuperados 250 
escoras e 96 andaimes furtados de 
diversas empresas que estavam ar-
mazenados com os dois receptado-
res, presos em situação de flagrante. 
O material encontrado é estimado 
em cerca de 65 mil reais.

Droga estava armazenada em tabletes

rante a lavratura do flagrante, afir-
mando que somente falava perante o 
juiz na audiência de custódia. Ele foi 
apresentado com o material na sede 
da Polícia Federal, em João Pessoa.

Foto: Ascom/PMPB
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

João Pessoa II

Restaurante Week 

João Pessoa
João Pessoa está sendo prepa-

rada para oferecer a moradores e 
turistas um roteiro em que todos po-
derão conhecer a cidade pedalan-
do. Por meio de uma parceria entre 
a Prefeitura da capital e a Universi-
dade Federal da Paraíba, está sen-
do formatado o roteiro de Cicloturis-
mo da cidade, projeto coordenado 
pela professora de Geociência da 
Universidade Federal da Paraíba, 
Andrea Sales. O projeto foi apresentado ao trade turístico durante a primeira reunião or-
dinária do Conselho Municipal de Turismo, na última semana. Inicialmente, o estudo pro-
põe a criação de quatro rotas, para que as pessoas possam conhecer os territórios da ci-
dade. São eles: o Centro Histórico – de volta no tempo -; o Extremo Oriental – onde o sol 
nasce primeiro e a reserva de Mata Atlântica; o roteiro de base comunitária, como territó-
rios indígenas; e o roteiro pela orla marítima. 

Decreto

De 15 a 19 próximos, João Pessoa vai respirar cultura e arte. Isso será possível por meio 
do Festival de Verão Cidades Criativas, que vai reunir na capital representantes dos 12 mu-
nicípios participantes do programa da Unesco no Brasil ao mesmo tempo em que espa-
lha pelos bairros uma vasta programação cultural. De acordo com o diretor-presidente da 
Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, o Festival renova e reforça este 
selo e a importância da cidade neste cenário.

Começa hoje e acon-
tece até o dia 3 de abril a 
edição 2022 do Restau-
rant Week, maior festi-
val de gastronomia do 
Brasil, que será inicia-
do hoje na Paraíba e se 
realizará até o dia 3 de 
abril. O festival é reali-
zado em restaurantes 
de João Pessoa e Bana-
neiras, que elaboram 
menus especiais a pre-
ços acessíveis para al-
moço e jantar e ainda 
com a oportunidade de ajudar os trabalhos da ONG Milagre Sertão, que atua junto as fa-
mílias carentes no interior do estado. O evento, que já é consolidado no mercado, vem sen-
do realizado há 15 anos, em 12 estados e no Distrito Federal. Na Paraíba, quem realiza o 
evento é a Cantaloupe, empresa que reúne cultura, economia e gastronomia por meio da 
união entre experiências e pessoas. 

O novo Decreto do Governo do Estado determina que os bares, restauran-
tes, lanchonetes, lojas de conveniência, igrejas e academias poderão funcio-
nar com 100% de sua capacidade. Além disso, cinemas, teatros, circos, even-
tos esportivos, sociais e corporativos poderão ser realizados com até 80% de 
ocupação do local. As medidas que disciplinam as atividades na Paraíba em 
virtude da pandemia do coronavírus estipulam que os eventos sociais e corpo-
rativos realizados sem fornecimento ou comercialização de alimentos e bebi-
das poderão ocorrer com 100% da capacidade do local. Já os shows poderão 
ser realizados com 70% de ocupação mediante a comprovação do esquema 
vacinal completo e apresentação de teste de antígeno negativo para Covid-19, 
realizado em até 72 horas antes do evento. As flexibilizações acontecem em 
virtude do avanço da vacinação no estado, com coberturas de primeiras do-
ses ultrapassando 83,49% e de segundas doses com mais de 76,65% da po-
pulação paraibana.

Marcação
 Coqueirinho do Norte é uma das mais belas praias do Litoral paraibano 

e fica no município de Marcação, berço do encontro das águas do Rio Caiei-
ras com o Mar. A praia possui águas limpas, cruzando uma ponta de areia, e 
já é mar. praia indígena potiguara que  possui falésias avermelhadas, a água 
do mar varia entre o verde e o azul, e a vegetação revela-se preservada. Exis-
tem estrutura de várias barracas com banheiros e chuveiros para o visitante 
e na culinária deliciosos pratos de frutos do mar. Os visitantes podem apro-
veitar também um delicioso banho de mar, ou retornar para o banco de areia, 
onde estará canoeiros a espera para fazer o trajeto de volta pelo Rio Caieiras.

Festa acontece de 20 a 24 de junho e terá Xand Avião, Zé Vaqueiro e Wesley Safadão entre as atrações principais 

Investimento será de quase R$ 2 mi
São João de PatoS 

A Prefeitura Municipal 
de Patos, no Sertão da Paraí-
ba, divulgou, ontem, a pro-
gramação oficial do São João 
2022. O evento vai acontecer 
presencialmente, entre os 
dias 20 e 24 de junho, com 
shows no palco principal, no 
Terreiro do Forró. 

Em um dia festivo e já 
entrando no clima junino 
com muito forró pé de ser-
ra, comidas típicas e apre-
sentações de quadrilhas, o 
anúncio aconteceu no au-
ditório do Patos Shopping e 
foi transmitido ao vivo pe-
las páginas oficiais e redes 
sociais da prefeitura.

A organização geral da 
edição 2022 do São João de 
Patos será de responsabili-
dade da Coollabcreative, da 
cidade de Campina Grande, 
de propriedade de Fábio de 
Almeida Coelho. O contrato 
no valor de R$ 1 milhão e 970 
mil foi assinado no dia 24 de 
janeiro, após a empresa ven-
cer o pregão presencial. 

Além da programação, 
o prefeito anunciou o novo 
layout da festa, que vai con-
tar com cidade cenográfica e 
outros espaços que servirão 
para apoiar e valorizar os ar-
tistas e as práticas culturais 
da terra, a exemplo das qua-

Emprego
Evento beneficiará 
mais de quatro mil 
pessoas durante os 
cinco dias de festa

Foto:  Ascom/Patos- Divulgação

drilhas juninas que se apre-
sentam, tradicionalmente.

Entre as principais atra-
ções confirmadas estão: 
Xand Avião, Jonas Estica-
do, Felipe Amorim, Zé Can-
tor, Eric Land, Henry Frei-
tas, Nattan, Luan Estilizado, 
Raí Saia Rodada, Zé Vaquei-
ro, Bruno e Marrone, Wesley 
Safadão, Matheus e Kauan e 
Gustavo Lima.

A programação também 
conta com as atrações locais: 
Ítalo e Forró das Antigas, 
Sanara Show, Gustavinho 
Sanfoneiro, Teinha do Forró, 
Isabella Fernandes, Markito 
do Forró, As Meninas, Ra-
fael Dono, Luan Gaiato, Ci-
cinho Lima, Padu Frajolaz, 
Hudshow, Pedro Carpelli, 

Matheus Leitte e Zé Nilton.
O São João de Patos não 

é realizado há três anos. Em 
2019, a programação che-
gou a ser divulgada, porém, 
o evento foi cancelado devi-
do à falta de recursos, já em 
2020 e 2021 foi cancelado por 
causa da pandemia.

“Eu sou muito grato a 
Deus, depois de três anos 
sem o evento, depois de dois 
anos de pandemia, de dor, 
de sofrimento, de perdas, de 
isolamento, aonde o mundo 
todo pagou um preço, nos-
so comércio pagou um pre-
ço muito alto. Nada mais 
importante que esse mo-
mento para Patos e toda a 
região. Nós estamos dando 
um passo importante para 

retomada do crescimento e 
do resgate desse evento que 
pertence ao povo patoen-
se. Procuramos trazer o que 
tem de melhor para Patos e 
principalmente prestigiar 
os artistas da terra. E pode 
ter certeza que Patos vai ser 
o melhor São João do Brasil 

porque aqui nós temos uma 
grande diferença, além do 
São João tranquilo, nós te-
mos o calor humano que é 
maior do que o do sol que 
nos aquece”, disse o prefeito 
Nabor Wanderley.

De acordo com os orga-
nizadores, o evento vai be-
neficiar mais de quatro mil 
pessoas diretamente com 
geração de empregos no lo-
cal da festa, os ambulantes 
(isopor fixo e móvel) bem 
como o comércio local. 

Sobre a segurança do 
evento ainda na pandemia, 
o secretário municipal de 
Saúde, Leônidas Dias, infor-
mou que já foi “traçado todo 
esquema dos protocolos de 
segurança” e que, de acordo 

com Leônidas, Patos já está 
com 98,6% da população va-
cinada pelo menos com uma 
dose do imunizante.

“Já temos uma grande 
parte da população toda va-
cinada, os casos de Covid 
estão diminuindo. Nossas 
crianças e adolescentes já es-
tão mais de 90% vacinados, 
então será seguro a realiza-
ção do evento,” afirmou Leô-
nidas Dias. 

Participaram também do 
lançamento os deputados fe-
derais Hugo Motta e Efraim 
Filho, o ex-senador Efraim 
Morais, a ex-prefeita de Pa-
tos e ex-deputada estadual 
Francisca Motta, autorida-
des locais, imprensa, digitais 
influencers e convidados.

Lusângela Azevêdo 

lusangela013@gmail.com

Há três anos, o evento não é realizado. Em 2019, a programação chegou a ser divulgada, mas foi cancelada devido à falta de recusos. Nos anos seguintes, veio a pandemia

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte
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Orquestra Sinfônica da UFPB faz primeira apresentação do ano em homenagem à Semana de Arte Moderna

Um concerto com viés modernista
EstrEia

A música não era 
uma das preocu-
pações dos escrito-
res ligados à Sema-

na de Arte Moderna em 1922. 
Apesar de Mário de Andrade 
ter sido professor de piano e 
um nome importante para os 
estudos musicais brasileiros, 
nada de relevante foi desen-
volvido para o debate musi-
cal daquele momento. Mas as 
ideias do movimento que ce-
lebra este ano o seu centená-
rio se espraiaram para todas 
as áreas de produção cultural 
devido ao espírito de novida-
de da época com uma propos-
ta de diálogo entre o antigo e o 
novo, entre o erudito e o popu-
lar, em busca por uma lingua-
gem tipicamente brasileira.

É sob essa definição que 
está formatado o concerto que 
a Orquestra Sinfônica da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
apresenta hoje, às 20h, na Sala 
de Concertos Radegundis Fei-
tosa, no Campus da UFPB em 
João Pessoa. O evento será hí-
brido, com a presença do pú-
blico limitado a 50% do espa-
ço, e transmitido ao vivo pelo 
perfil da OSUFPB no Insta-
gram (osufpb_oficial). Para 
participar presencialmente, os 
interessados devem garantir o 
ingresso gratuito no site sige-
ventos.ufpb.br/eventos.

Estreando a temporada 
deste ano, segundo a OSUFPB, 
esta é a pela primeira vez que 
ela realiza um concerto com 
repertório totalmente dedi-
cado à música brasileira para 
orquestra de cordas. A inter-
pretação do modernismo na 
música de orquestra se dará 
através de um repertório que 
terá ‘O ponteio’ e ‘Mini-con-
certo grosso’, de Claudio San-
toro, ‘A suíte nordestina’, de 
Ernst Mahle, e ‘Cinco Minia-
turas’, de Edmundo Villani-
Côrtes. “Esse concerto não é 
um retrato histórico de 1922. 
A gente se apoderou da esté-
tica da Semana de Arte Mo-
derna. Sim, sabemos que todo 
baluarte dessa expressão ar-
tística veio da Europa, mas a 
gente quer trazer o que essas 
pessoas nos legaram, absor-
vendo com a nossa forma de 
ver a arte”, afirma o regente 
convidado André Muniz, lem-
brando dos conceitos antropo-
fágicos que inspiraram os pen-
sadores da época.

Com formas melódicas que 
são facilmente reconhecidas 

pelos brasileiros, algumas pe-
ças possuem inspiração no 
baião, no choro e na toada. 
Tudo isso apresentado com 
um rebuscamento técnico ele-
vado, como pode ser observa-
do em ‘A suíte nordestina’, que 
possui uma relação direta com 
a Paraíba. Segundo o maestro, 
a obra foi composta em 1973 
para participar de um con-
curso paraibano no qual Er-
nst Mahle – alemão radicado 
brasileiro – acabou vencendo e 
dedicando a música à Orques-
tra de Câmara da Paraíba. “Es-
sas melodias que ele utilizou 
e como ele arranjou isso para 
orquestra são uma verdadei-
ra ‘pancada’. A obra é desafia-
dora mesmo”, conta o regente 
sobre o grau de exigência co-
brado dos músicos locais que a 
executam. “Hoje, a melhor or-
questra de câmara que temos 
no Brasil é a OSUFPB cordas”, 
reverencia Muniz.

Baseada na renovação de 
algumas ideias que tratam 
sobre a incorporação de ele-
mentos ligados ao folclore, da 
música erudita de matriz eu-
ropeia e dos ritmos populares 
nacionais, com essa ideia mo-
dernista do concerto, a princí-
pio se esperaria a inclusão do 
compositor Heitor Villa-Lo-
bos. Mas a preferência por ou-
tros nomes foi proposital. “A 
história da música brasileira 
é um queijo suíço cheio de fu-
ros. A gente está querendo res-
gatar esses compositores que, 
assim como Villa-Lobos, não 
eram tão conhecidos durante 
a Semana de Arte moderna”, 
justifica o maestro.

Sem um regente-titular 
desde o final do ano passa-
do, André Muniz vai assumir 
especialmente por esta noite 
a batuta da OSUFPB. “A mi-
nha ligação com a Paraíba é 
histórica. Assim como dizem 
que todo mundo tem que ir à 
Roma, que todo muçulmano 
precisa ir à Meca, todo mun-
do que fazia música no Nor-
deste na década de 1980 ti-
nha que olhar o que estava 
sendo feito no estado”, con-
ta o profissional natural de 
Recife, que há quase 40 anos 
frequenta os corredores da 
UFPB. André Muniz é dou-
tor em Música na área de Re-
gência Orquestral pela Uni-
versidade de Montreal, no 
Canadá, e é também profes-
sor titular na pós-graduação 
em música pela Universida-
de Federal do Rio Grande do 
Norte. Ele já esteve à frente de 
orquestras em várias regiões 
do Brasil e também em países 
como Canadá, México e Chi-
le, tendo atuado nas Orques-
tras como a Filarmônica de 
Temuco e de La Serena. 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Com o regente convidado 
André Muniz (foto 
maior), é a primeira vez 
que a Sinfônica da UFPB 
(acima) realiza um 
concerto com repertório 
totalmente dedicado à 
música brasileira para 
orquestra de cordas

Através do QR Code 
acima, acesse o perfil 
oficial da OSUFPB no 

Instagram
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Conceito
Apresentação é baseada 

na renovação de 
ideias que incorporam 
elementos folclóricos, 

da música erudita 
europeia e dos ritmos 
populares nacionais
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Colunista colaborador

Uma biblioteca, mesmo que seja 
pública, é um universo particular. Isso 
porque se vincula a leituras eletivas, 

a uma subjetividade que é capturada pelos 
olhos de um leitor ansioso por descobertas. 
Como diz Alberto Manguel em sua mais 
recente obra Encaixotando a minha 
biblioteca – uma elegia e dez digressões: 
minhas bibliotecas foram uma espécie de 
autobiografia em múltiplas camadas, todos 
os livros sustentando o momento em que os li 
pela primeira vez. 

Diante do que li, não consigo mais 
mensurar quais são estas obras que me 
sustentam, que me tornaram o ser humano 
que sou e ainda posso ser. Entendo que, 
mesmo as leituras que não me marcaram 
tanto, têm sua importância. Aprendi com elas 
a como não escrever e no que não pensar. 
O acesso aos livros se dá na materialidade 
física e também na virtual. Embora eu possua 
aquele famoso leitor de e-books e goste 
dele bastante, prefiro ler os impressos. E 
estes estão cada vez mais atraentes, com 
capas duras, lombadas coloridas, fortunas 
críticas inseridas, tradutores de excelência 
e um acabamento impecável. Mas há um 
porém: começa-me a faltar espaço. E os livros 
amontoados estão me dando angústia. O 
sentimento que me ocorre por, infelizmente, 
não ter tempo de usufruir de todos que hoje 
coleciono e daqueles que estão por vir. Talvez 
seja um indício da maturidade: a preferência 
à qualidade em detrimento da quantidade. 

Por isso, estou praticando o desapego à 
medida do possível. Leio um livro e penso: 
pretendo relê-lo? É uma obra que precisarei 
consultar muitas vezes? Farei algum trabalho 
com ele? Tem valor sentimental? Se as 
respostas forem negativas, então repasso com 
tranquilidade. Os clássicos e a maioria das 
gramáticas ficam comigo. E, embora eu faça 
esse exercício de desapego, evidentemente 
que tenho ciúme como um namorado tem 
duma namorada. Muitas vezes, não quero nem 
que olhem para o exemplar do qual disponho. 
Sou aquele tipo de pessoa que diz “prefiro dar 
dois livros a emprestar um”. Porque sabemos 
que, dificilmente, o indivíduo para o qual 
emprestaremos o volume terá o mesmo zelo 
(ou mais) que temos. 

Por vezes, a leitura integral dos fascículos 
é algo secundário. O escritor Umberto 
Eco detinha mais de 50 mil livros. Ao ser 
questionado se havia lido todas aquelas 
obras, respondeu que não, mas que o 
importante era ter todo aquele conhecimento à 
sua disposição. Sim, e sabemos que há livros 
que ficam conosco para consultas, a exemplo 
de algumas gramáticas e dicionários. Um 
bom dicionário não pode faltar na casa de 
um professor de Língua Portuguesa, de um 
escritor: dos tradicionais, aos analógicos, 
passando pelos de sinônimos. Afinal, antes 
de se aventurar a escrever, um escritor deve 
ser, sobretudo um leitor. É preciso aprender 
a interpretar situações, cenários e pessoas. 
Como criar tramas sem conhecer os dramas 
da psique humana?

Com o tempo, o espírito glutão dos livros 
cessa um pouco. Não necessariamente 
a vontade de pesquisar, mas o anseio 
desenfreado. Abdica-se da extensão, ganha-
se na profundidade. Tristão de Ataíde, em seu 
livro Idade, Sexo e Tempo trata acerca disso: 
“Tornamo-nos então muito mais difíceis de 
contentar. Já não queremos livros pelo livro, e 
sim o livro pelo seu conteúdo, pelo que de ‘bom’ 
ou de ‘belo’ ou de ‘útil’ nos possa trazer. Aguça-
se em nós o espírito crítico e facilmente nos 
impacientamos, como na adolescência, mas 
por outros motivos”. Sim, todas as fases têm as 
suas angústias, o seu peso. Quando jovem, a 
busca pela afirmação. Quando velho, a espera 
por uma trégua. O não querer dizer mais nada. 
O descanso e a liberdade de ser. 

E alguns livros serão melhor lidos na 
senilidade, momento em que o espírito se 
prepara para receber melhor algumas ideias 
e vivências. Ainda que seja uma revisita, é 
importante frisar que não se lê duas vezes o 
mesmo livro. A obra, embora seja a mesma, o 
leitor já não o é – parafraseando Heráclito. A 
aventura da palavra proporciona viver muitas 
vidas em uma só. Não ser amigo dos livros é 
perder uma grande oportunidade de dialogar 
com diversas histórias e de conhecer a si mesmo, 
condição essencial do ser pessoa.

Leo 
  Barbosa

Livros & livros

portuguesleobarbosa@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

‘Patos de Todos os Tempos’

No contexto paraibano, uma 
de suas principais cidades, fonte 
de energia humana e solar, onde 
o Astro Rei fez morada, palco de 
embates inimagináveis contidos 
em sua colonização, ocupação, di-
visão geográfica, importância eco-
nômica, potencial de saúde, educa-
ção, cultura, enfim, a terceira mais 
importante do seu estado, tendo 
como maior característica a deter-
minação de sua gente, não pode-
ria, jamais, perder o curso de sua 
história. Foi com este pensamento, 
na condição de um dos seus filhos, 
que a mente definiu, a mão empu-
nhou a caneta, os pés seguiram os 
caminhos de sua retrospectiva, o 
corpo, como um todo, empreendeu 
uma viagem, com duração de qua-
renta anos, com chegada ao desti-
no desejado, constituído da retros-
pectiva de quase oito séculos, para 
eternizar, nos anais de sua existên-
cia, cada passo de sua vida, des-
de o século 14 até os dias atuais. A 
falta de apoio dos poderes públi-
cos, nela constituídos, não foi de-
terminante ao ponto de assinalar 
sua desistência. Havia algo maior: 
Deus, representado pela fé, ener-
gizando cada passo, abrindo ca-
minhos... Pesquisa consolidada e o 
surgimento de uma luz no fim do 
túnel: a Lei Aldir Blanc, do Gover-
no Federal, Edital Parrá, da edição 
estadual, com o apoio determinan-
te na impressão. O livro consoli-
dado: Patos de Todos os Tempos, 
segunda edição, revisada e am-
pliada, em dois volumes, acondi-
cionados em um box, perfazendo 
1.064 páginas, garantindo as gera-
ções, atual e futura, o conhecimen-
to amplo da terra mãe.

Ao ponto em que consolidamos 
a concretização do projeto, anun-
ciamos o seu lançamento, de forma 
natural, sem solenidades formais, 
com a disponibilidade de aquisi-
ção pelos interessados em adentrar 
nas minúcias da “Terra de Majó 
Migué”: dos indígenas – Pegas e 
Panatis, sesmarias referenciais; lo-
calização e limites; miscigenação; 
hidrografia; clima; vegetação; solo; 
patrimônio. De Silvino Pirauá – 

autor do primeiro romance em cor-
del do mundo, dos poetas: Condes-
sinha, Antônio Américo, de Nazira 
das Gamelas e Maria dos Bichos; 
de Agripino Cavalcanti e desíg-
nios da Sétima Arte; dos maestros: 
Lourival Oliveira e Hermes Bran-
dão; do Musicólogo Adhemar Nó-
brega; dos artistas plásticos: De-
nis Cavalcante, Perigo Neto, Dona 
Loza, Zezinho Pintor, Fran Lima, 
Mário, Murilo e Misaki; dos escri-
tores: Allyrio Wanderley, Tarcísio 
Meira; da maior peleja do mundo 
entre Inácio da Catingueira e Ro-
mano da Mãe D’água. Do eclip-
se de 1940, reunindo os maiores 
cientistas da terra; do Cemitério 
dos Bexiguentos e da pandemia da 
Covid-19, além das inúmeras ma-
térias, em nove páginas de índice, 
inseridas nos capítulos: Aspectos 
Históricos, Geográficos e Popu-
lacionais; Evolução Política e Ad-
ministrativa; Formação Religio-
sa; Desenvolvimento Econômico; 
Educação; Transportes; Comuni-
cação; Saúde; Regimes, Revolu-
ções e Ditaduras; Cultura, Futebol 
e Instituições do Servir, com rique-
za de detalhes dos acontecimen-
tos e personagens. A maior fonte 
de pesquisa da capital do Sertão 
da Paraíba.

Paralelo ao livro, estou lançan-
do a primeira etapa do projeto ‘Ga-
ragem Cultural’, na Rua Deodoro da 
Fonseca, 180, no centro da cidade, 
prédio transformado em livro físico, 
com painéis em mosaicos e fotogra-
fias históricas dos cenários de Pa-
tos, onde está centrada a venda dos 
exemplares, que também podem 
ser adquiridos através dos telefones: 
(83) 9 8140-1462 ou 9 9664-9661 em 
Patos e, em João Pessoa: (83) 9 9991- 
2944 (WhatsApp) ou 9 93033580. O 
box com os dois volumes ao preço to-
tal de R$ 100. O projeto prevê ainda 
a doação de uma unidade (os dois 
volumes e o box) para cada bibliote-
ca pública do município de Patos, 
o que será feito pessoalmente, em 
data agendada.

Na ‘Garagem Cultural’, o pon-
to de distribuição será encontra-
do não apenas o livro em voga, 
como também várias publicações 
minhas e de outros escritores lo-
cais, lembranças da cidade (sou-
venir), produtos artesanais, além 
da realização de eventos culturais 
dos mais diversos, com propos-
ta de criação do Largo do Gordo, 
que congregará um espaço de di-
vulgação dos nossos valores mu-
sicais, teatrais, além da gastrono-
mia regional.

Foto: Funes/Divulgação

Damião Lucena

Funesc realiza oficinas para 
bibliotecários na Paraíba

Gratuito

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) está oferecendo ofi-
cinas gratuitas a bibliotecários e fun-
cionários que trabalhem em Bibliote-
cas Públicas em todo o estado.

O objetivo é qualificar os profis-
sionais para a utilização da plata-
forma Metabooks, ferramenta que 
unifica a entrada de dados de livros 
para editores, livrarias, distribuido-
ras, prestadores de serviços e todos 
os participantes da cadeia produti-
va de livros no Brasil. Os metadados 
padronizados oferecerão uma enor-
me contribuição para o desenvolvi-
mento da cadeia produtiva do livro. 
Plataforma com mais de 15 anos de 
experiência, ela é utilizada por 99% 
do mercado na Alemanha, segundo 
maior do mundo, com 2,1 milhões de 
títulos ativos e mais 2 milhões de tí-
tulos inativos.

As oficinas serão ministradas nos 
dias 27 e 29 de abril, de maneira re-
mota, pela própria equipe da Meta-
books, e terão duas horas de dura-
ção. As inscrições seguem até o dia 
25 deste mês, podendo ser realiza-

das através do preenchimento de for-
mulário do Google Docs (no seguin-
te link: url.gratis/ytJHIL).

O acesso à plataforma Metabooks 
estará liberado às instituições cre-
denciadas por um período de três 
anos. Para saber se a sua biblioteca 
está cadastrada, acesse o site oficial 
do Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas (snbp.cultura.gov.br/parai-
ba-pb/). Outras informações podem 
ser obtidas através do e-mail sebppb-
funesc@gmail.com.

Cursos abordam o Metabooks, que unifica entrada de dados de livros

Mais de mil páginas, 2a edição em dois volumes foi revisada e ampliada

Foto: Pixabay

Através do QR Code 
acima, acesse o 
formulário para 

inscrição gratuita

Da Redação
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Canção de Marisa Monte (E) tem participações especiais 
dos artistas Seu Jorge (de ponta-cabeça) e Flor (D)

Música

Marisa Monte lança clipe 
da canção ‘Pra Melhorar’

Marisa Monte lançou clipe da canção ‘Pra Me-
lhorar’, parceria com Seu Jorge e Flor, no seu ca-
nal oficial da plataforma do YouTube (Youtube.
com/MarisaMonte).

A música é uma das faixas de Portas, primeiro 
álbum de inéditas de Marisa Monte após um pe-
ríodo de quase 10 anos. O videoclipe apresenta os 
três artistas em uma estética mais sombria. Tal-
vez uma alusão ao que a música traz em sua le-
tra: “Quando você pensa que tá tudo errado e ne-
gativo / E que ainda vai piorar, piorar / Pra todo 
mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sa-
crifício / Pra melhorar, melhorar”.

Com direção e concepção visual de Marisa 
Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, no pal-
co Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, teclado 
e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (ba-
teria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaqui-
nho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, bai-
xo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações 
e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trom-
pete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

A artista fará show em João Pessoa no dia 28 
de abril, no Teatro A Pedra do Reino. Os ingres-
sos online podem ser adquiridos no site da Even-
tim (eventim.com.br/marisamonte) ou presen-
cialmente na loja Mioche, localizada no 1º piso do 
Manaíra Shopping, na capital paraibana.

Os ingressos para o show de João Pessoa já es-
tão disponíveis pelos valores de R$ 360 (Plateia A), 
R$ 300 (Plateia B) e 200 (Balcão). A abertura dos 
portões está programada para às 19h30 e o show 
para às 21h. A apresentação da turnê Portas terá 
classificação indicativa de 12 anos.

Da Redação

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

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

Jovem reverendo e família passam por acontecimentos bizarros em ‘O Ritual: Presença Maligna’

Hoje, edição virtual receberá para o bate-papo a fotógrafa Agda Aquino e a cineasta Cristiane Fragoso

Funesc debate cinema e fotografia
EntrEvista

Um bate-papo sobre ci-
nema, fotografia e moda 
será o ‘Entrevista Funesc’ 
de hoje, a partir das 17h, 
quando serão recebidas a 
realizadora Cristiane Fra-
goso e a professora e fotó-
grafa Agda Aquino.

A conversa virtual será 
conduzida pelo jornalista 
Jãmarrí Nogueira no perfil 
da Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba no Ins-
tagram (@funescgovpb) e 
posteriormente ficará sal-
vo no IGTV. A entrevis-
ta pode ser acompanha-
da, ao vivo, com abertura 
para interação dos espec-
tadores através de mensa-
gens que são acompanha-
das pelo mediador.

Cristiane Fragoso inte-
gra a União das Mulheres 
do Audiovisual Paraiba-
no e foi diretora assistente 
de Casa do louvor, filme de 

Marcélia Cartaxo. No cur-
ta Nascentes, de Raysa Pra-
do, ela é assistente de dire-
ção e continuísta. 

A cineasta também é 
responsável pela continui-
dade no premiado longa-
metragem Achados não pro-
curados, dirigido por Fabi 
Penna. A paraibana é ain-
da assistente de direção do 
curta O pato, de Antônio 
Galdino, premiado na últi-
ma edição do Fest Aruan-
da do Audiovisual Brasi-
leiro, no ano passado, em 
João Pessoa.

Já Agda Aquino é pro-
fessora de fotografia há 15 
anos. Ensina na Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB) e também no de-
partamento de Comuni-
cação Social da Universi-
dade Estadual da Paraíba 
(UEPB), no curso de Jorna-
lismo. Sua tese de doutora-
do, defendida ano passado, 
teve o seguinte título: Uma 

arqueologia do discurso sobre 
o ensino de fotografia na for-
mação superior em jornalis-
mo no Brasil.

Graduada em Jorna-
lismo pela UFPB, com es-
pecialização em Redação 
Jornalística pela UnP e 
mestrado em Comunica-
ção e Estudos da Mídia, 
pela UFRN, tem formação 
em Design de moda e coor-
dena uma revista de jorna-
lismo de moda, com ênfa-
se em ensaios fotográficos, 
chamada Xique Xique, fru-
to de projeto de extensão 
vinculado à UEPB. Além 
da docência de fotogra-
fia, tem experiência na fo-
tografia documental, de 
moda, experimental, or-
ganização de exposições, 
curadorias, juris e comis-
sões julgadoras de concur-
sos fotográficos. 

Na área de comunica-
ção, Agda Aquino traba-
lhou por mais de 10 anos 

com telejornalismo, asses-
sorias de imprensa, jornal 
impresso, portais de notí-
cias e produção publicitá-
ria para TV.

Agda ainda é diretora 
regional da região Nor-
deste da Associação Bra-
sileira de Ensino de Jorna-
lismo (ABEJ), entidade dos 
professores e do ensino de 
Jornalismo.

Da Redação

Através do QR Code 
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Terceira edição do Festival Mulheres no Improviso acontece hoje, no Cine-Teatro São José, em Campina Grande

Encontro feminino da arte do repente
Cultura PoPular

Foto: Facebook/ReproduçãoFoto: Thercles Silva/DivulgaçãoFotos: Facebook/Reprodução

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

A 3ª edição do Festi-
val Mulheres no Improviso 
(Femi) será realizada no for-
mato híbrido hoje, a partir 
das 20h, no Cine-Teatro São 
José, localizado na cidade de 
Campina Grande. O evento, 
com apresentação do decla-
mador Iponax Vila Nova, in-
tegra a programação do ‘Mês 
da Mulher’, promovida pela 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc), faz parte de 
uma edição especial do ‘De 
Repente na Estrada’ e terá as 
participações, em duplas, das 
seguintes cantadoras nordes-
tinas de diferentes gerações: 
Minervina Ferreira e Fran-
cisca Maria, ambas da Paraí-
ba (PB); Fabiane Ribeiro (MA) 
e Lucinha Saraiva (CE); San-
tinha Maurício (PE) e Maria 
da Soledade (PB), além de Toi-
nha Brito (CE) e Damiana Pe-
reira (CE). A transmissão será 
ao vivo pela internet, no ca-
nal de Iponax Vila Nova, no 

YouTube, e o público presen-
cial precisa usar corretamen-
te a máscara e mostrar o pas-
saporte vacinal.

“Esse evento é muito im-
portante, porque valoriza a 
cultura popular e a arte das 
cantadoras nordestinas. De-
veria haver mais eventos 
como esse e é por isso que 
considero louvável a inicia-
tiva do Governo do Estado 
em promover o Femi”, disse 
uma das participantes, a pa-
raibana Francisca Maria, que 
é natural da cidade de Cuité, 
mas reside há 15 anos no Mu-
nicípio de Vicentinópolis, em 
Goiás. “Ainda faltam mais es-
paços para a cantoria femi-
nina e esse evento também 
deverá contribuir para a di-
vulgação da nossa arte, como 
já tem feito Iponax Vila Nova, 
a quem admiro pelo trabalho 
dedicado”, prosseguiu ela.

Francisca Maria confes-
sou que não é fácil se apre-
sentar de improviso, receben-
do o tema na hora, como será 
durante o Femi. “Tem que es-

tar num momento inspirado e 
estar feliz para poder desen-
volver o tema”, explicou ela, 
que iniciou como cantadora 
aos 20 anos de idade. “Mas 
desde a minha infância que 
tinha contato com essa arte, 
por volta dos 10 anos de ida-
de, pois meu pai tinha um bar 
em Cuité, onde recebia vio-

leiros para se apresentar e eu 
já entendia o que cantavam”, 
lembrou ela. 

A cantadora paraibana 
Minervina Ferreira, que tam-
bém nasceu em Cuité e vai se 
apresentar no Femi forman-
do dupla com Francisca Ma-
ria, elogiou a realização do 
evento. “A cantoria continua 
sendo um meio muito mas-
culino, de preconceito, em-
bora já tenha melhorado um 
pouco essa situação, e esse 
evento servirá para divulgar 
nosso trabalho para o públi-
co. A mulher não está toman-
do o espaço do homem na 
cantoria, mas ocupando o es-
paço que está vazio. Na dé-
cada de 1980, quando partici-
pei do meu primeiro festival, 
em Campina Grande, ouvi 
um cantador dizer o seguin-
te: “Mulheres, vão para casa, 
cuidar dos maridos de vocês. 
Aquilo doeu em mim, mulher 
da zona rural e muito jovem. 
Chorei muito”, afirmou ela.

“Espero que o Femi tam-
bém sirva para inspirar ou-

tras mulheres a entrar na can-
toria. Conheci uma criança 
cearense de 11 anos de idade 
que já canta repente”, acres-
centou Minervina. “Se apre-
sentar de improviso não é fá-
cil, mas o aconchego, o calor 
humano da plateia e a delica-
deza do apresentador Iponax 
Vila Nova vão me ajudar a fi-
car tranquila”, disse a canta-
dora, cujo interesse pela can-
toria surgiu na adolescência 
mas só ingressou na carreira 
depois que se casou.

Vila Nova explicou como 
será realizada a edição do 
Femi em Campina Grande. 
“No Festival não haverá jul-
gamento das duplas partici-
pantes, como costuma acon-
tecer em competições, mas, 
como é um festival, cada uma 
delas deverá cantar uma sex-
tilha, um mote em sete e um 
mote em 10, tudo sorteado 
na hora, no intuito de pro-
vocar o improviso. Elas só 
saberão o que vão cantar no 
momento da apresentação”, 
disse ele, para quem even-

tos como este, com a partici-
pação de mulheres oriundas 
de diversos estados, de faixas 
etárias variadas e realidades 
diferentes, podem incentivar 
novas artistas e levar outras 
cidades a realizar festivais 
desse mesmo gênero. 

A realização da 3ª edição 
do Festival Mulheres no Im-
proviso conta com o apoio 
do Clube do Repente, Detran
-PB e Governo do Estado da 
Paraíba.

Da esq. para dir.: dentre as participantes estão Minervina Ferreira (PB) e Francisca Maria (PB); 
Fabiane Ribeiro (MA) e Lucinha Saraiva (CE); Santinha Maurício (PE) e Maria da Soledade (PB)

Lucy Alves está confirmada para o Rock in Rio 2022
Festival

A cantora, musicista e 
atriz paraibana Lucy Alves 
fará sua estreia no Rock in 
Rio. A participação da artis-
ta no festival de música será 
em 4 de setembro, na Rock 
District. Também no mes-
mo dia, o evento recebe ar-
tistas como Justin Bieber, Iza 
e Demi Lovato.

Além de Lucy, vão se 
apresentar na Rock Dis-
trict e Rock Street nomes 
como Thiago Fragoso, Di-
nho Ouro Preto, Di Ferre-
ro e Rogério Flausino. Esta 
é a segunda vez que a artis-
ta paraibana se apresenta no 
Rock in Rio: em 2017, ela es-
teve no Palco Sunset ao lado 
de Emanuelle Araújo, Tiê e 
Mariana Aydar em um tri-
buto a João Donato, presen-
te no show.

“Estou muito feliz em fi-
nalmente poder contar que 
vou me apresentar nova-
mente no Rock in Rio”, co-
memora Lucy. “Acredito que 
este seja um sonho que todo 
artista almeja alcançar e esta 
já será a minha segunda vez 
me apresentando, porém é a 
minha estreia na Rock Dis-
trict. Só posso agradecer ao 
Roberto Medina pelo convi-

te e aos meus fãs e família, 
que sempre estiveram ao 
meu lado e fazem parte de 
mais essa conquista”.

Sobre o show, ela conta: 
“Ainda não posso adiantar 
nada, mas tenham certeza 
de que darei tudo de mim 
e será inesquecível”.

Em 2022, Lucy ainda 
será protagonista da nova 
série da Netflix, Só Se For 
Por Amor, ao lado de Filipe 
Bragança, Agnes Nunes, 
Laila Garin, Adriano Fer-
reira e grande elenco.

Seu trabalho mais recen-
te é o single ‘Essa Paixão’, fai-
xa em parceria com o músi-
co pernambucano Romero 
Ferro. Em 2021, ela lançou 
o álbum Avisa, composto 
por releituras de canções do 
repertório do Falamansa, 
trazendo seis faixas origi-
nalmente compostas e gra-
vadas pelo grupo e a iné-
dita ‘Embrasa’, parceria de 
Lucy com Tato, vocalista do 
grupo paulistano.

Lucy atualmente conta 
com mais de 250 mil ouvin-
tes no Spotify e seus vídeos 
já foram assistidos mais de 
38 milhões de vezes em seu 
canal oficial no YouTube.

“Acredito que 
este seja um 
sonho que todo 
artista almeja 
alcançar e esta 
já será a minha 
segunda 
vez me 
apresentando, 
porém é 
a minha 
estreia na 
Rock District. 
Só posso 
agradecer 
ao Roberto 
Medina pelo 
convite e aos 
meus fãs e 
família

Lucy Alves

Além de subir ao 
palco do Rock 
in Rio no dia 

4 de setembro, 
a cantora, 

musicista e atriz 
paraibana ainda 
será protagonista 
da nova série da 

Netflix, ‘Só Se 
For Por Amor’
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Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
de Iponax Vila Nova 

no YouTube

Iniciativas
Femi integra a 

programação do ‘Mês da 
Mulher’, promovida pela 

Funesc, além de fazer 
parte de uma edição 

especial do projeto ‘De 
Repente na Estrada’
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A 3a Audiência Pública do 
processo de revisão do Pla-
no Diretor do município de 
João Pessoa será realizada na 
próxima terça-feira (15), no 
Centro de Formação de Edu-
cadores Professora Elisa Be-
zerra Mineiros. O evento vai 
apresentar as diretrizes e pro-
postas desenvolvidas pelas 
equipes técnicas a partir das 
participações populares. 

A revisão do Plano Dire-
tor de João Pessoa é neces-
sária desde 2018. De acordo 
com o Estatuto da Cidade 
(Lei 10.257, de 10/07/2001) 
sua atualização é obrigató-
ria a cada 10 anos. O primei-
ro debate sobre o assunto foi 
em 30 de junho do ano pas-
sado, quando houve a apre-
sentação de todas as etapas 
a serem cumpridas em todo 
processo de discussão.

Desde então, sob a coorde-
nação da Secretaria Munici-
pal de Planejamento (Seplan), 
foram realizados pela Equipe 
Técnica de Integração Munici-
pal (ETIM) e o consórcio João 
Pessoa Sustável, diversos en-
contros técnicos setoriais com 
representantes de entidades e 
conselhos profissionais, insti-
tuições acadêmicas, além do 
Ministério Público Estadual 
e Ministério Público Federal. 
Além de reuniões comunitá-
rias com representantes das 14 
regionais comunitárias exis-
tentes no município.

“O Plano Diretor é uma 
construção coletiva, daí a im-
portância da participação do 
cidadão, dos setores público 
e privado, das universidades, 
dos técnicos, das entidades 
profissionais e empresariais, 
das associações comunitá-
rias”, comentou o secretário de 
Planejamento, José William. 

Segundo a Prefeitura 
de João Pessoa, esses even-
tos são fundamentais para 
a mobilização da sociedade 

civil organizada, objetivan-
do a apresentação e elabora-
ção das propostas. Após sub-
metidas à apreciação de uma 
Conferência Municipal, ao fi-
nal do processo, as propostas 
serão enviadas para aprova-
ção final da Câmara dos Ve-
readores e promover, assim, a 
atualização do Plano Diretor 
da capital paraibana.

O Plano Diretor é o ins-
trumento básico da política 
de desenvolvimento e expan-
são urbana que tem influên-
cia direta no “funcionamen-
to” da cidade e na qualidade 
de vida. É ele que estabelece 
as regras e normas, incentivos 
e instrumentos para um cres-
cimento socioeconômico sus-
tentável. A população pode 
acompanhar o andamento e 
apresentar sugestões duran-
te o processo de discussões 
do Plano Diretor, através do 
site: www.pdjp.com.br

Revisão do Plano Diretor é feita a cada 10 anos e indica a política de expansão e desenvolvimento municipal

Audiência discute cidade do futuro
participação popular

Etapas do processo de revisão do Plano Diretor de João Pessoa
Em 19 de abril, foi dada a ordem de 
serviço para início dos trabalhos com 
o consórcio João Pessoa Sustentável, 
formado pelas empresas Urbtec e 
Technum, vencedoras da licitação 
internacional feita pelo BID.
No dia 30 de junho de 2021, a 
Prefeitura de João Pessoa colocou 
na rua o debate em torno da revisão 
do Plano Diretor do município, 
através da primeira Audiência 
Pública (realizada on-line) para 
apresentação de todas as etapas do 
processo de revisão

n Julho e agosto 
Debates, em Encontros Técnicos 
Setoriais, com instituições públicas 
e privadas, conselhos profissionais 
(CREA, CRECI, CAU), universidades, 

etc; além de reuniões comunitárias 
com representantes das 14 
regionais do município.

n Setembro e outubro 
Continuação das discussões, 
envolvendo novamente conselhos 
profissionais; de universidades 
públicas e privadas; mas 
trazendo ao debate também 
os representantes de centros 
de atividades inclusivas; e de 
associações de Pessoas Com 
Deficiência (PCD). Além de órgãos 
federais e estaduais de controle e 
proteção do patrimônio histórico e 
ambiental.

n Novembro e dezembro 
 Encerramento da segunda fase e 

início da terceira fase do processo 
de revisão. Fechando a segunda 
etapa, foi realizada a 2a Audiência 
Pública,no Centro de Formação dos 
Professores, em Mangabeira. Na 
ocasião, a Prefeitura apresentou à 
população o Diagnóstico Técnico e 
Comunitário da cidade.

n 24 a 26 de novembro 
Abertura da 3a fase da revisão do 
Plano, por meio da realização de 
várias oficinas de propostas, com 
a participação de representantes 
de instituições e entidades da 
sociedade civil organizada.

n 14 a 16 de dezembro 
Mais oficinas de propostas, 
continuando a 3a fase de revisão.

n 15 de março de 2022 
Será realizada a 3a Audiência Pública 
do PDJP, para apresentação das 
diretrizes e propostas desenvolvidas 
pelas equipes técnicas a partir das 
participações populares. O evento 
tem início às 19 horas, no Centro de 
Formação de Educadores Professora 
Elisa Bezerra Mineiros, localizado na 
Rua Coronel Benevenuto Gonçalves 
da Costa, s/n, em Mangabeira.

n Previsão para 2022 
Realização de novos eventos, 
incluindo a Conferência Municipal 
para referendo das propostas 
apresentadas. E, em seguida, envio 
do documento da revisão do Plano 
Diretor à Câmara dos Vereadores, 
para discussão e aprovação final.

Foto: Marcos Russo

TCE julga irregulares as contas 
da PBPrev referentes a 2016

passivo

O Tribunal de Contas do 
Estado, reunido em sessão 
ordinária, por videoconfe-
rência, sob a presidência do 
conselheiro Fábio Nogueira, 
julgou irregulares as contas 
anuais de 2016 da PBPrev – 
Paraíba Previdência, sob a 
responsabilidade do ex-ges-
tor Yuri Simpson Lobato. Foi 
apontada como principal ir-
regularidade o mal geren-
ciamento do passivo previ-
denciário.

O relator foi o conselhei-
ro Antônio Gomes Vieira Fi-
lho. No voto, explicou que o 
passivo previdenciário refe-
re-se ao déficit orçamentário, 
que engloba o passado, o pre-
sente e o futuro, observando 
que o presente depende dos 
repasses governamentais. O 
passado dos valores devida-
mente recolhidos e o futuro 
das reservas matemáticas a 
constituir.

Entre os anos de 2012 e 
2016, o gestor não tomou 
as providências para redu-
zir o passivo previdenciário 
do Instituto, agravado com 

Fábio Nogueira presidiu a sessão que julgou contas da PBPrev
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transferências irregulares 
para o Governo, situação 
advinda do antigo IPEP. Fal-
tou, conforme o relator, um 
plano de amortização do 
déficit orçamentário.

Foram julgadas regula-
res as contas da Companhia 
de Água e Esgoto do Estado 
- Cagepa (2019) e da Compa-
nhia de Processamento de 
Dados - Codata (2020). Apro-
vadas também as prestações 
de contas anuais de 2019 das 
prefeituras de Catolé do Ro-
cha e de Monteiro.

O Pleno não conheceu os 
Embargos de Declaração in-
terpostos pelo ex-governa-
dor Ricardo Coutinho, con-
tra acórdão do TCE (proc. 
nº 06315/18), referente à re-
provação das contas do ex-
governador, relativas a 2017. 
Conforme observou o relator, 
conselheiro Antônio Gomes, 
os embargos não atendem à 
exigência dos requisitos in-
dispensáveis ao recurso, ou 
seja, os pressupostos que 
apontam omissão, contradi-
ção ou obscuridade.

igualdade racial

TSE cria comissão de 
promoção para eleições

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) criou uma Comis-
são de Promoção de Igual-
dade Racial. O grupo será 
responsável por elaborar es-
tudos e projetos para ampliar 
a participação da população 
negra nas eleições. O anún-
cio foi feito pelo presiden-
te da Corte, ministro Edson 
Fachin, na abertura da ses-
são de julgamento de ontem.

O ministro do TSE Bene-
dito Gonçalves será o coor-
denador institucional. Ele 
agradeceu o convite durante 
a sessão e classificou a ado-
ção de medidas de comba-
te ao racismo – por meio de 
decisões no Poder Judiciário 
e instituição de políticas pú-
blicas pelos Poderes Legisla-
tivo e Executivo – como um 
caminho sem volta, que vai 
continuar até que se chegue 
ao “total respeito da dignida-
de da pessoa humana, inde-
pendentemente da cor”.

“A ideia inicial, além das 
propostas que estão na co-
missão, é nós trabalharmos 
exatamente para o melhor 
aproveitamento do cidadão 

e da cidadã negra candidata 
nos Fundos que existem. E, 
aliado a isso, propor estraté-
gias de prevenção e punição 
a práticas ilícitas que desvir-
tuem a destinação desses re-
cursos a essas candidaturas”, 
declarou o ministro. 

A comissão atuará no 
planejamento de ações que 
visam o fortalecimento do 
exercício da capacidade elei-
toral da população negra e 
enfrentando o racismo es-
trutural no processo eleito-
ral, segundo explicou o mi-
nistro Edson Fachin. 

Histórico
Em 2021, o atual presiden-

te do TSE, ministro Edson 
Fachin, coordenou os traba-
lhos sobre o tema da diver-
sidade e participação da po-
pulação negra no processo 
eleitoral no Grupo de Traba-
lho para Sistematização das 
Normas Eleitorais (SNE).

O GT/SNE realizou uma 
série de audiências públicas 
para promover o desenvol-
vimento e o aprofundamen-
to dos debates sobre o tema.

correição
Trabalho terá 
início por 
Comarca 
de Patos

A Comarca de Patos 
passará por correição a 
ser realizada pela Cor-
regedoria-Geral de Jus-
tiça da Paraíba no pe-
ríodo de 28 de março a 8 
de abril do corrente ano. 
Só na seara judicial, o 
procedimento envolve-
rá nove unidades, sendo 
sete Varas e dois Juiza-
dos Especiais. 

A ação também alcan-
çará os 19 cartórios ex-
trajudiciais existentes em 
municípios que integram 
a comarca. O edital que 
designou a correição foi 
publicado no Diário da 
Justiça eletrônico da úl-
tim terça-feira.

A realização de cor-
reições simultâneas em 
diversas unidades está 
sendo viabilizada em ra-
zão de novas ferramentas 
tecnológicas desenvolvi-
das pela Gerência de Tec-
nologia da Informação da 
Corregedoria.

A expansão da construção civil e a preservação ambiental são temas abordados na elaboração da revisão do Plano Diretor de JP
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As obras iniciadas pela 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) na Quadra de 
Manaíra, situada na Aveni-
da João Maurício, foram cri-
ticadas pelo vereador Marcos 
Henriques (PT), durante a ses-
são ordinária da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP) 
ontem. O parlamentar reve-
lou que foi procurado por mo-
radores da área, insatisfeitos 
com as intervenções. 

“Fui procurado pelos mo-
radores de Manaíra, que ama-
nheceram na última segun-
da-feira com um trator na 
praça para destruir o anfitea-
tro, que fica atrás da quadra, 
para passar uma via. Desde 
então começou uma luta em 
defesa dessa praça, que tem 
uma história e é utilizada pe-
las pessoas para fazer exercí-
cios físicos e passear com seus 
animais”, revelou o vereador. 
Ontem à tarde, a 1a Vara da Fa-
zenda Pública da capital man-
dou suspender as obras (leia 
na página 5).

De acordo com o parla-
mentar, as obras foram inicia-
das sem diálogo com a popu-
lação e sem a apresentação de 
nenhum estudo técnico que 
fundamente a construção da 
via. “Embora não tenha sido 
apresentado nenhum mode-
lo técnico para fundamentar 
a necessidade de abertura da-
quela via, as intervenções es-
tão sendo feitas, de maneira 
irresponsável. A população 

está usufruindo daquele lu-
gar há 50 anos e, na prática, 
o que estão fazendo é acabar 
com a praça, um equipamen-
to importante para a cidade, 
de maneira covarde”, avaliou.

Marcos Henriques apre-
sentou requerimento solici-
tando à Secretaria de Infraes-
trutura do Município que as 
obras fossem paralisadas, e fos-
se aberto diálogo com a popu-
lação para chegar em um co-
mum acordo. O pedido não foi 
acatado pela maioria dos parla-
mentares. “O que está em ques-
tão é que modelo de cidade nós 
queremos. Eu luto por uma ci-
dade humanizada, onde não se 
privilegia o trânsito sem apre-
sentar outras alternativas. Nós 
temos um espeço público pul-
sante naquele bairro, e o mo-
vimento daqueles moradores 
é legítimo”, concluiu.

Saúde
Há uma luta  

em defesa da praça, 
que é utilizada por 
pessoas para fazer 

exercícios

Vereadores debatem realização de obras com reclamações de moradores e defesa do projeto da Prefeitura para a área

Quadra de Manaíra chega à Câmara
reformas

De acordo com o verea-
dor Bruno Farias (Cidadania), 
a Prefeitura de João Pessoa 
está dialogando e acolhendo 
sugestões, mas algumas pes-
soas continuam contrárias às 
alterações por, possivelmente, 
priorizarem interesses pes-
soais e, não, coletivos

Em resposta às críticas a 
respeito das obras para abrir 
vias nos arredores da Quadra 
de Manaíra, o líder do gover-
no, Bruno Farias (Cidadania), 
explicou nesta quinta-feira, 10, 
que a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) não tem o 
objetivo de destruir o ambien-
te. “Pelo contrário, a Prefeitura 
vai revitalizar, qualificar, va-
lorizar o espaço, e, por conse-
guinte, valorizar os imóveis, 
sejam comerciais ou residen-
ciais, das pessoas que estão 
nas adjacências”, disse.

Entre as reivindicações dos 
moradores, Bruno Farias citou 
a ampliação do espaço de con-
vivência e da área verde, me-
lhorias na estrutura das qua-
dras e segurança. Segundo 
afirmou, as sugestões foram 
ouvidas e acolhidas, resultan-
do na elaboração de um pro-
jeto com modificações, apre-
sentado nessa quarta-feira (9).

“Se todas essas demandas 
foram acolhidas pela Prefei-
tura, como é que há de se falar 

em falta de diálogo?”, ques-
tionou. Para ele, numa nego-
ciação democrática, ambas as 
partes precisam ceder em al-
gum ponto: “O que percebi 
é que alguns representantes 
não queriam ceder de jeito ne-
nhum. A Prefeitura acolheu 
as sugestões, mas, ainda as-
sim, há pessoas que se mos-
traram contra”. Bruno sugeriu 
que alguns dos que estavam 
na reunião estariam priori-
zando interesses particulares: 
“Isso não tem outro nome, é 
privatização do espaço públi-
co, porque a rua existia antes 
da quadra. Permitir o fecha-
mento da rua para acomoda-
ção de interesses particula-
res não é justo para a cidade”.

O parlamentar concluiu 
afirmando que o movimento 
é legítimo e que é sadio que 
o cidadão se reúna para lu-
tar, porém, enfatizou: “Nem 
sempre aquilo que se acre-
dita está acima do interesse 
público e das leis. O interesse 
público, de maneira prática e 
dialogada, deve prevalecer. 
Num diálogo democrático, a 
gente tem que ceder um pou-
quinho. A intransigência de 
uns não pode ser maior do 
que o desejo da maioria. Vi-
vemos num ambiente demo-
crático e o interesse coletivo 
deve prevalecer”.

Bruno Farias rebate críticas 

O vereador Milanez Neto 
(PV) usou seu pronuncia-
mento, ontem na  Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP), para desmentir in-
formações de que a Prefei-
tura da capital iria destruir a 
praça e a Quadra de Manaí-
ra para possibilitar a passa-
gem de carros no entorno do 
local. Ele garantiu que o equi-
pamento às margens da orla 
do bairro de Manaíra será 
melhorado e não destruído.

Segundo Milanez Neto, 
houve diálogo da Prefeitura 
da capital com moradores da 
região, inclusive com a pre-
sença dos vereadores Thia-
go Lucena (PRTB), Tarcísio 
Jardim e Carlão (ambos Pa-
triota). Ele ressaltou que os 
argumentos defendidos por 
quem é contra a intervenção 
são baseados em inverdades.

“O discurso de que vão 
derrubar a praça e as qua-
dras foi por água abaixo, o 
debate se esvaiu porque não 
é verdadeiro, não é corre-
to. Debato o tema, não te-
nho medo de enfrentá-lo. 
Mas não posso questionar a 

Milanez desmente informações

obra. Querem debater a obra 
com mentiras. É muito claro 
que essa obra será importan-
te para a cidade”, destacou 
o parlamentar, salientando 
que foi morador de Manaí-
ra por 32 anos e que a mobi-
lidade urbana da região pre-
cisa melhorar.

O vereador Thiago Luce-
na enfatizou que dizer que 
vão destruir o equipamen-
to é mentira e defendeu a pu-

blicidade do projeto da in-
tervenção. “Publicar que vão 
destruir a Quadra de Manaí-
ra é fake news. A Semob rece-
beu a sugestão dos moradores 
e adaptou o projeto como foi 
sugerido. É preciso publicizar 
que não vai haver destruição. 
Não publicizem desentendi-
mento e desinformação”, ape-
lou o parlamentar.

Os vereadores Marcílio 
do HBE (Patriota) e o Bis-

po José Luiz (Republicanos) 
também se mostraram indig-
nados com a disseminação 
de mentiras sobre o projeto. 
Marcílio enfatizou que aque-
le equipamento, “que tanto 
serviu e que vai continuar 
servindo à sociedade, não 
poderia ser e nem deve ser 
nunca destruído”. O verea-
dor ainda destacou o empe-
nho da Casa na defesa do es-
porte e das praças de esporte.

seguro defeso

Jutay consegue ampliar cadastro
O deputado estadual Jutay 

Meneses (Republicanos) con-
seguiu, em Brasília, solução 
para dois temas importantes 
no dia a dia dos pescadores 
paraibanos. Na Secretaria de 
Aquicultura e Pesca do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento assegurou a 
prorrogação dos prazos para 
o recadastramento que garan-
te direitos, entre eles o Seguro 
Defeso. Já no Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) 
garantiu a criação de uma for-
ça-tarefa para regularizar a si-
tuação de pescadores e pesca-
doras artesanais.

 No encontro com o secre-
tário adjunto de Aquicultura e 
Pesca, Jairo Gund, e com a di-
retora de Registro e Monitora-
mento da Aquicultura e Pesca, 
Natali Piccolli, solicitou mais 
prazo para que os pescadores 
possam realizar o recadastra-
mento que acontece até setem-
bro. O recadastro por meio do 
Sistema Informatizado de Re-
gistro da Atividade Pesquei-
ra (SisRGP 4.0) é obrigatório e, 
caso não seja realizado den-
tro do período estipulado, re-
sultará no cancelamento da li-
cença do pescador.  “Estamos 
na luta para que os pescadores 
não percam o que é de direito 
ao ficar de fora do recadastra-

mento e do benefício do Segu-
ro Defeso. Estaremos acom-
panhando de perto todo esse 
processo e procurando o Mi-
nistério da Pesca sempre que 
precisar”, destacou o deputa-
do.  Jutay também discutiu na 
reunião a implantação de pro-
gramas e projetos para valo-
rizar o pescador artesanal pa-
raibano. “Esses trabalhadores 
estão passando por algumas 
dificuldades e precisam de 
uma atenção especial. Muito 
em breve, teremos ótimas no-
tícias para os nossos pescado-
res artesanais”, afirmou.

 Recadastramento
O processo de recadastra-

mento tem por objetivo pro-

mover a regularização dos 
pescadores, mediante aper-
feiçoamento das normativas, 
padronização dos fluxos pro-
cessuais e aprimoramento do 
sistema. Com o SisRGP 4.0, os 
pescadores poderão realizar 
o cadastro ou atualizar a si-
tuação profissional de forma 
on-line, além de dar início à 
regularização dos que estão 
exercendo a atividade de pes-
ca por meio de protocolo.

 
INSS
Em reunião com o presi-

dente do INSS, José Carlos Oli-
veira, o deputado Jutay Mene-
ses garantiu que fosse criada 
uma força-tarefa para regula-
rizar a situação dos pescado-

res, daqueles que estão repre-
sados junto ao Instituto, em 
todo o estado da Paraíba. “Jun-
to nós venceremos todas as ba-
talhas. Nosso mandato estará 
sempre à disposição para con-
tribuir com todos os paraiba-
nos”, disse o parlamentar.

 Jutay Mene-
ses (esq.) com 
o secretário 
adjunto de 
Aquicultura 
e Pesca, Jairo 
Gund, e com 
a diretora 
de Registro 
e Monito-
ramento da 
Aquicultura 
e Pesca, Na-
tali Piccolli

Foto: Olenildo Nascimento

Segundo Farias, a Prefeitura está dialogando com os moradores

Foto: Olenildo Nascimento

Para 
Milanez 
Neto, houve 
diálogo da 
Prefeitura 
da capital 
com 
moradores 
da região

Foto: Olenildo Nascimento
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Marcos 
Henriques 
apresentou 
requerimento 
solicitando 
que as obras 
fossem 
paralisadas

Marcus Henriques revelou ter sido procurado por moradores contra as reformas na Quadra de Manaíra

Foto: Olenildo Nascimento

Prazo
O recadastro é 

obrigatório para 
o pescador manter 

a licença
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O Senado aprovou o proje-
to que cria uma conta de esta-
bilização dos preços dos com-
bustíveis no país, incluindo 
um auxílio para motoristas 
de baixa renda e a ampliação 
do vale-gás pago a famílias 
carentes. O texto ainda terá 
que passar pelo crivo da Câ-
mara dos Deputados.

A votação ocorreu no dia 
em que a Petrobras anunciou 
um aumento de 18,7% na ga-
solina, de 24,9% no diesel e de 
16% no gás de cozinha, para 
recuperar uma defasagem em 
relação aos preços no merca-
do internacional. O anúncio 
provocou reação no Senado 
e aumentou a pressão pela 
aprovação do pacote.

De última hora, o relator 
do projeto, Jean Paul Prates 
(PT-RN), incluiu um dispositi-
vo que força a Petrobras a usar 
os lucros arrecadados em 2022 
na amenização dos preços ad-
ministrados pela própria esta-
tal. Dessa forma, os senadores 
cobram que a petrolífera tam-
bém ofereça uma “parcela de 
contribuição” na crise. O tre-
cho, contudo, não faz referên-
cia a anos futuros.

O projeto cria uma conta 
de estabilização, autorizan-
do o Governo Federal a apor-
tar recursos para minimizar 
o impacto de altas sucessivas 
na bomba. Os recursos para 
abastecer a conta incluem os 
dividendos da Petrobras pa-
gos à União, especificamente 
a parcela arrecadada acima 
do previsto no Orçamento, 
e as receitas do pré-sal, além 
de outras fontes relacionadas 
ao petróleo.

O Senado também apro-
vou no mesmo projeto a cria-
ção de um auxílio-gasolina a 
motoristas de baixa renda. O 
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O Senado também 
aprovou no mesmo 
projeto a criação de 
auxílio-gasolina 
para  os motoristas 
de baixa renda

Senado acatou, ontem, proposta que autoriza o Governo a aportar recursos para minimizar o impacto dos aumentos

Aprovado projeto para barrar alta
preço dos combustíveis

Daniel Weterman 
Agência Estado

No mesmo projeto, o Se-
nado aprovou a ampliação 
do vale-gás pago a famílias 
carentes, estendendo o be-
nefício a 11 milhões de famí-
lias, o dobro do público aten-
dido atualmente. O impacto 
é de R$ 1,9 bilhão, também 
submetido ao teto de gastos. 
Os senadores se mobilizam 
para aprovar uma Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) para tirar as amarras 
fiscais desses benefícios, mas 
a PEC ainda não andou.

A equipe econômica do 

Governo é contra o fundo de 
estabilização, mas conseguiu 
emplacar alterações que con-
dicionam a medida ao espa-
ço fiscal e orçamentário. Na 
prática, o aporte de recursos 
ficará submetido ao teto de 
gastos públicos e à disponibi-
lidade efetiva de recursos no 
caixa federal. O projeto tam-
bém enfrenta resistências na 
Câmara. Por isso, o Senado 
incluiu o auxílio gasolina e a 
ampliação do vale-gás, medi-
das com forte apelo político, 
no mesmo texto.

Ampliação do vale-gás

retorno com segurança

Brasileiros são repatriados da Ucrânia

Após semanas de incer-
tezas, privações e riscos, um 
grupo de brasileiros, ucra-
nianos, argentinos e um co-
lombiano trazidos da Polônia 
em aeronaves da Força Aé-
rea Brasileira (FAB) chegou a 
Brasília com segurança.

Além de 43 brasileiros re-
patriados, o grupo é formado 
por 19 ucranianos, cinco ar-
gentinos e um colombiano. 
Entre eles, há 14 crianças, oito 
cachorros e dois gatos de es-
timação. Após conseguirem 
cruzar a fronteira da Ucrânia 
com a Polônia, as pessoas se 

concentraram em Varsóvia, 
de onde foram resgatadas 
por duas aeronaves da FAB: 
um KC-390 Millennium e um 
jato Embraer Legacy. 

A maior parte das pessoas 
viajou a bordo do KC-390, que 
pousou na Base Aérea de Bra-
sília perto de 12h30. No Le-
gacy, viajaram uma grávida 
e duas famílias com crian-
ças de colo, além do ministro 
das Relações Exteriores, Car-
los França, que estava na Po-
lônia, coordenando as etapas 
finais da chamada Operação 
Repatriação. 

Ao deixar os aviões, o 
grupo foi recepcionado pelo 
presidente da República, Jair 

Bolsonaro e pela primeira-
dama Michelle Bolsonaro. 
Ministros de Estado, parla-
mentares e oficiais militares 
também prestigiavam a ceri-
mônia de recepção.

A capital federal foi o des-
tino final de uma viagem de 
quase 12 horas que partiu 
da capital polonesa, contou 
com rápidas escalas em Lis-
boa (Portugal), na Ilha do 
Sal (Cabo Verde) e em Recife 
(PE), onde a aeronave pousou 
por volta das 6h30 de hoje, 
e permaneceu por cerca de 
três horas. 

De Brasília, as pessoas po-
derão seguir para seus des-
tinos finais com passagens 

cedidas por companhias aé-
reas, mas, antes, passarão 
por procedimentos adminis-
trativos e sanitários necessá-
rios para entrada no país.

Alex Rodrigues 
Agência Brasil

A maior parte das pessoas viajou a bordo do KC-390, que pousou na Base Aérea de Brasília perto de 12h30 de ontem

Grupo
Além de 43 brasileiros 
repatriados, o grupo 

é formado por 19 
ucranianos, cinco 
argentinos e um 

colombiano

eLeiçÕes 2022

União Brasil 
garante que 
terá candidato
a presidente

Em peça publicitária que 
vai ao ar nas emissoras de te-
levisão a partir da noite des-
ta quinta-feira (10), o União 
Brasil - partido que surgiu da 
junção do DEM com o PSL - 
garante que terá candidatu-
ra própria à Presidência da 
República nas eleições deste 
ano. O nome da sigla ainda 
não foi definido.

Sem um nome próprio 
para a sucessão de Jair Bolso-
naro (PL), a legenda não usa a 
estratégia de outros partidos, 
que têm utilizado pré-candi-
datos como as estrelas das 
propagandas para alavancar 
suas candidaturas.

Na peça publicitária do 
partido, aparecem figuras po-
líticas como o ex-prefeito de 
Salvador e pré-candidato ao 
governo da Bahia, ACM Neto, 
o governador de Goiás, Ronal-
do Caiado, a senadora Soraya 
Thronicke (MS) e o deputado 
federal Luciano Bivar (PE).

Agência Estado

O Senado também apro-
vou, por 68 votos favoráveis, 
um contrário e uma absten-
ção, o texto-base do proje-
to que altera o modelo de 
cobrança do ICMS, impos-
to arrecadado pelos esta-
dos, sobre os combustíveis e 
isenta a aplicação do PIS e a 
da Cofins, tributos federais, 
sobre o diesel e o gás de co-
zinha até o fim do ano.

Os senadores ainda vão 
votar alterações no texto. O 
projeto do ICMS foi desi-
dratado em relação ao tex-
to aprovado inicialmente 
pela Câmara e foi defendi-
do pela equipe econômica 
do Governo do presiden-
te da República, Jair Bol-
sonaro. Após a aprovação 
final, as mudanças depen-
derão de nova votação na 
Câmara.

O texto enfrenta re-
sistência de governos es-
taduais, que não querem 
abrir mão de arrecadação 
em ano eleitoral. O proje-
to entrou em um impasse 
eleitoral. Governadores não 
querem turbinar o discur-
so do presidente Jair Bolso-

naro de que o vilão da alta 
é o imposto cobrado pelos 
estados.

O parecer aprovado pelo 
Senado força os Estados a 
cobrarem o ICMS sobre o 
litro de combustível, e não 
mais sobre o preço final do 
produto. Além disso, insti-
tui um modelo de cobran-
ça monofásica, em apenas 
uma fase de comercializa-
ção, e de alíquota única en-
tre os estados.

As mudanças, no en-
tanto, dependerão de apro-
vação do Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária 
(Confaz), do qual os secre-
tários estaduais fazem par-
te e onde as deliberações só 

são aprovadas por unani-
midade. Na prática, o novo 
modelo dependerá de de-
cisão dos próprios gover-
nadores.

Como regra de transi-
ção, a proposta congela a 
cobrança de ICMS sobre o 
diesel, até o fim deste ano, 
conforme a média de pre-
ços dos últimos cinco anos. 
É uma forma de amenizar 
o impacto ao consumidor 
final, principalmente os ca-
minhoneiros.

Os governos regionais 
tentaram aprovar um dis-
positivo para estender o 
congelamento a todos os 
combustíveis até o final do 
ano, de acordo com os pre-
ços de novembro do ano 
passado, mas não houve 
apoio suficiente.

No mesmo projeto, o Se-
nado aprovou a isenção do 
PIS e da Cofins, impostos 
federais, sobre o diesel e 
o gás de cozinha até o fim 
deste ano. A medida vai 
provocar uma queda de ar-
recadação de R$ 18 bilhões e 
não precisará de compensa-
ção fiscal, de acordo com o 
texto, dispensando uma re-
gra da Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF).

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Daniel Weterman 
Agência Estado

Mudanças na cobrança do ICMS

Isenção
Projeto também 

isenta a aplicação 
do PIS e a da Cofins 

sobre o diesel e o 
gás de cozinha até 

o fim do ano

custo é de R$ 3 bilhões e be-
neficiaria motoristas autôno-
mos, taxistas e motociclistas 
de aplicativo com renda fa-
miliar mensal de até três sa-
lários mínimos. O benefício, 
porém, esbarra na lei eleito-
ral, que proíbe a criação de 
novos subsídios em ano de 
eleições.

Aliados do governo do 
presidente Jair Bolsonaro de-
fenderam o auxílio e afirma-
ram que a proposta veio do 
governo e é de interesse di-
reto do chefe do Planalto, em 
busca de reeleição. O Execu-
tivo, no entanto, ainda anali-
sa a legalidade do pagamen-
to. Se o subsídio não puder 
ser criado neste ano, só pode-
ria ser pago em 2023 pelo go-
verno eleito em outubro. Em 
último caso, o dispositivo po-
derá ser vetado pelo Planalto.

“Por enquanto, não pode 
ser usado. Por isso, a gente 
está vendo que não é eleito-
reiro, ninguém está ajudando 
o governo ou atrapalhando o 
governo. Estamos tentando 
ajudar as pessoas que estão 
sofrendo com essa alta”, disse 
o relator. O líder do governo 
no Congresso, Eduardo Go-
mes (MDB-TO), por sua vez, 
reforçou a intenção de o Exe-
cutivo adotar a medida ime-
diatamente. “Essa foi iniciati-
va do governo, do presidente, 
ele é o governo .“

Leia mais na Página 17

Aprovado ontem, projeto estende benefício a 11 milhões de famílias

Foto: Evandro Pereira
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EUA
mandaram 4,7 

mil soldados para 
a Polônia, além 
de apoio militar, 

financeiro e 
humanitário, por 

estarem preocupados 
com a segurança  
dos seus aliados

A vice-presidente dos 
Estados Unidos, Kamala 
Harris, afirmou ontem 
que a Rússia vem come-
tendo crimes e violações 
de normas internacio-
nais e citou um processo 
de investigação que será 
conduzido pelas Nações 
Unidas.

“É claro que o ata-
que intencional de ino-
centes é uma violação. 
A ONU tem um proces-
so pelo qual vai haver 
uma investigação e nós 
vamos, claro, participar 
de forma apropriada. 
Mas todo mundo viu a 
cobertura pela televisão, 
mulheres grávidas pre-
cisando de cuidado, fe-
ridas por um míssil, por 
uma bomba, numa guer-
ra não provocada... é in-
justificável. Um país po-
deroso tentando tomar 
outro país. Estão violan-
do a soberania, a inte-
gridade nacional. É cla-
ro que tem que ter uma 
investigação”, afirmou 
Harris, em entrevista co-
letiva, em Varsóvia, na 
Polônia.

A vice-presiden-
te americana disse ain-
da que os Estados Uni-
dos mandaram 4,7 mil 
soldados para a Polônia, 
além de apoio militar, fi-
nanceiro e humanitário, 
por estarem preocupa-
dos com a segurança dos 
seus aliados.

Ao lado de Harris, o 
presidente da Polônia, 
Andrzej Duda, afirmou 
que a guerra tem leva-
do a uma crise de refu-
giados sem precedentes 
e que o problema está 
crescendo. O país já re-
cebeu mais de 1,5 milhão 
de refugiados em duas 
semanas de conflito. 

Duda, assim como 
Harris, afirmou que os 
russos estão cometendo 
crimes de guerra e dis-

se que espera que, no fu-
turo, fique claro quem é 
o responsável por esses 
atos. “Enquanto estamos 
aqui, falando, tem gente 
atravessando a frontei-
ra, gente cujas casas fo-
ram destruídas. Eles vi-
ram seus vizinhos serem 
mortos. São os relatos de 
testemunhas e a gente 
tem essas provas, isso 
faz o sangue ferver. Os 
criminosos são os rus-
sos”, disse.

“Quarta-feira conver-
sei com [António] Guter-
res [secretário-geral das 
Nações Unidas] e descre-
vi a situação, a reação da 
sociedade polonesa. A 
gente precisa de assis-
tência internacional. Isso 
vai acabar num desastre 
de refugiados. Pedi aju-
da financeira, material 
e de know how de es-
pecialistas”, disse Duda.  

O mandatário polo-
nês disse ainda que sa-
bia que o presidente rus-
so, Vladimir Putin, não 
iria parar depois da ocu-
pação da Georgia, em 
2008, e da Criméia, em 
2014. “Esse apetite impe-
rial vai crescer se o mun-
do não reagir a ele. E se 
a Otan [Organização 
do Tratado do Atlântico 
Norte] não se posicionar 
de forma firme, a gente 
vai ver mais ataques da 
Rússia”, disse.

Vice-presidente do Estados Unidos afirmou que a Rússia vem cometendo crimes e violações de normas internacionais

Kamala Harris pede investigação
guerra na ucrânia

Reino Unido 
impõe novas 
sanções

O Reino Unido impôs, 
ontem, sanções a mais sete 
magnatas russos, conge-
lando seus ativos no país 
e proibindo viagens ao ter-
ritório britânico. Entre os 
atingidos está o dono do 
Chelsea, Roman Abramo-
vich.

“Não pode haver re-
fúgio para aqueles que 
apoiaram o violento ata-
que de Putin à Ucrânia”, 
disse o primeiro-minis-
tro Boris Johnson. “As san-
ções são o mais recente 
passo do Reino Unido no 
apoio inabalável ao povo 
ucraniano”.

“Seremos impiedo-
sos na perseguição àque-
les que permitem a mor-
te de civis, a destruição de 
hospitais e a ocupação ile-
gal de aliados soberanos”, 
acrescentou o premiê.

Além de Abramovich, 
foram atingidos pelas san-
ções Igor Sechin, presiden-
te executivo da petrolífera 
estatal russa Rosneft; An-
drey Kostin, presidente do 
banco VTB; Alexei Miller, 
presidente da empresa de 
energia Gazprom; Niko-
lai Tokarev, presidente da 
empresa estatal russa de 
oleodutos Transneft; Oleg 
Deripaska, antigo sócio 
de Abramovich e diretor 
executivo do grupo indus-
trial Basic Element; e Dmi-
tri Lebedev, presidente do 
Conselho de Administra-
ção do Banco Rossiya.

No total, segundo o 
governo britânico, os sete 
têm patrimônio líquido 
coletivo de cerca de 15 bi-
lhões de libras.

Além do congelamen-
to de bens e da proibição 
de viagens para o Reino 
Unido, nenhum cidadão 
ou empresa britânica pode 
fazer negócios com os sete 
magnatas russos.

Roman Abramovich
Para o governo britâ-

nico, Abramovich “rece-
beu tratamento especial 
e concessões” do Kremlin 
e, por meio de suas liga-
ções na área dos negócios, 
esteve “envolvido na de-
sestabilização da Ucrânia, 
minando e ameaçando a 
integridade territorial, a 
soberania e a independên-
cia” desse país do Leste 
europeu.

O Ministério britânico 
dos Negócios Estrangei-
ros acusa Roman Abramo-
vich de estar ligado à em-
presa de siderurgia Evraz 
PLC, da qual detém parti-
cipação significativa e so-
bre a qual exerce controle. 
A empresa poderá ter for-
necido aço às forças mili-
tares russas para a fabrica-
ção de tanques de guerra.

As sanções a Abramo-
vich deverão ter forte im-
pacto no Chelsea Football 
Club, do qual o oligarca 
russo é dono.
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O presidente 
da Polônia, 
Andrzej 
Duda, 
afirmou que 
a guerra 
tem levado a 
uma crise de 
refugiados 
sem 
precedentes 
e que o 
problema 
está 
crescendo

Kamala Harris, que está na Polônia, se encontrou ontem com o presidente Andrzej Duda

O governo da Rússia ameaça 
tomar o controle e nacionalizar 
multinacionais que estão deixan-
do o país em resposta às sanções 
internacionais por causa da in-
vasão da Ucrânia.

Na primeira resposta à fuga 
de multinacionais, como Coca-
Cola, McDonald’s e Starbucks, 
o Ministério da Economia de-
lineou novas políticas para as-
sumir o controle temporário de 
companhias que tenham mais 
de 25% de participação estran-
geira.

Os proprietários teriam cin-
co dias para retomar a ativida-
de ou recorrer a outras opções, 
como vender sua participação.

Segundo as propostas, um 
tribunal de Moscou analisaria 
pedidos de membros do conse-
lho e outros para trazer “geren-
tes externos”.

O tribunal poderia então con-
gelar ações de empresas estran-
geiras como parte de um esfor-
ço para preservar propriedades 
e funcionários.

A gestão externa poderia in-
cluir o banco estatal de desenvol-
vimento VEB.RF, de acordo com 
um comunicado do ministério 
da Economia. “O governo russo 
já está trabalhando em medidas 
que incluem falência e naciona-
lização da propriedade” de em-
presas estrangeiras forçadas a 
sair do país, disse o ex-presiden-
te russo Dmitri Medvedev em 
comunicado publicado na últi-
ma quinta-feira no site de mídia 
social VKontakte.

O Ministério da Economia 
disse ainda que as medidas se 
aplicariam a empresas cuja ad-
ministração, incluindo acionis-
tas, efetivamente encerrou o con-
trole da atividade em violação às 
leis russas. As empresas cuja ad-
ministração deixou a Rússia ou 
transferiu ativos a partir de 24 de 
fevereiro também podem estar 
sujeitas às novas regras.

Ainda de acordo com o mi-
nistério, as empresas que pas-
sam por aquisições externas po-
dem ser reembaladas e vendidas 
em leilão após três meses. Os 
novos proprietários teriam que 
preservar dois terços dos empre-
gos e manter as empresas funcio-

Rússia ameaça nacionalizar multinacionais

Marieta Cazarré 
Agência Brasil

O ministro de Rela-
ções Exteriores da Ucrâ-
nia, Dmytro Kuleba, afir-
mou que discutiu ontem 
a possibilidade de um 
cessar-fogo de 24 horas 
em reunião com sua con-
traparte da Rússia, Ser-
gey Lavrov, mas que não 
houve progresso neste 
sentido.

Em coletiva de im-
prensa após o encontro, 
na Turquia, Kuleba dis-
se que a Rússia não está 
preparada para estabele-
cer um cessar-fogo e ain-
da busca a “rendição da 
Ucrânia”. “Isso não é o 
que eles vão conseguir”, 
disse o ministro, acres-
centando que está dis-
posto a manter o diálogo. 
“Estamos prontos para 
buscar soluções diplomá-
ticas equilibradas para 
dar fim à guerra, mas não 
vamos nos render”, ga-

rantiu Kuleba. O chance-
ler também disse que as 
tropas russas precisam 
deixar as instalações nu-
cleares e de gás natural 
ucranianas. Kuleba afir-
mou ter dito a Lavrov que 
a Ucrânia não tinha pro-
blemas com segurança 
nuclear antes da invasão 
por forças russas. O co-
mentário foi feito após 
o ministro das Relações 
Exteriores da Rússia le-
vantar a questão duran-
te as conversas.

Sergey Lavrov, afir-
mou que encontro com 
Kuleba não tinha objeti-
vo de tratar de um ces-
sar-fogo. Segundo ele, o 
tema será discutido por 
delegações em Belarus.

Na entrevista coleti-
va, o chanceler afirmou 
que “não quer acreditar 
e não acredita” que uma 
guerra nuclear será defla-
grada, em meio ao confli-
to na Ucrânia, e acusou o 
Ocidente de abordar essa 
questão constantemente.

Reunião não tem acordo
Sergio Caldas e  
André Marinho 
Agência Estado

Agência Estado 

Putin
emitiu uma ordem 

no início desta 
semana dizendo 

que a Rússia 
restringiria o 

comércio de alguns 
bens e matérias-

primas em resposta 
a sanções

nando na Rússia por um ano. As 
medidas, no entanto, ainda não 
foram aprovadas.

Lista de empresas aumenta
A lista de marcas globais que 

estão abandonando a Rússia está 
crescendo a cada dia, à medida 
que algumas das maiores cor-
porações do mundo, de ener-
gia a bens de consumo e eletrô-
nicos, suspendem as operações 
no país.

Embora as sanções e os con-
troles de capital estejam dificul-
tando a realização de negócios, 
as empresas também estão preo-
cupadas com uma possível rea-
ção negativa caso continuem no 
país e sejam vistas como apoia-
doras da invasão da Ucrânia 
pelo presidente Vladimir Putin.

O Ministério da Economia 
sugeriu que suas medidas se-
riam mais voltadas para o leilão 
de ativos do que para a naciona-
lização. “O projeto visa a incenti-
var as organizações sob contro-
le estrangeiro a não abandonar 
suas atividades no território da 
Federação Russa”, afirmou.

Enquanto isso, o Citigroup, 
que tem cerca de US$ 9,8 bi-
lhões em empréstimos, ativos 
e outras exposições vinculadas 
à Rússia, viu estagnar os es-
forços para vender sua unida-
de de banco de consumo local. 
A mesa de negociação de com-
modities do banco também foi 
uma das poucas a continuar fi-
nanciando os negócios exis-
tentes envolvendo gás natural 
vindo da Rússia. A Rússia pro-
meteu retaliar as sanções im-

postas pelos EUA e outros paí-
ses, mas sua resposta até agora 
foi limitada. Como parte das 
medidas tomadas para conter 
a fuga de capitais, as autorida-
des impuseram uma proibição 
temporária de certas transa-
ções de câmbio e pagamentos 
a não residentes de nações que 
aderiram às penalidades inter-
nacionais.

Putin também emitiu uma 
ordem no início desta semana 
dizendo que a Rússia restringi-
ria o comércio de alguns bens 
e matérias-primas em resposta 
a sanções, e que seguiriam de-
talhes sobre quais produtos se-
riam afetados.

Qualquer movimento para 
assumir empresas estrangei-
ras corre o risco de um impas-
se ainda maior. A secretária de 
imprensa da Casa Branca, Jen 
Psaki, disse na última quar-
ta-feira que “seriam tomadas 
medidas” se a Rússia confis-
casse ativos privados em em-
presas que planejam recuar e 
sair do país.

Consequências 
Medidas de ‘olho por olho’ 

que podem incluir o possível 
confisco de ativos russos no ex-
terior teriam “consequências 
mutuamente negativas”, disse 
o porta-voz do Kremlin, Dmi-
tri Peskov, a repórteres em Mos-
cou. Peskov acrescentou que a 
Rússia deve continuar sendo 
um destino atraente para inves-
tidores de países que não estão 
travando uma “guerra econô-
mica” contra ela.

Nesta semana, a Bloomberg 
News anunciou que a China já 
está conversando com suas em-
presas estatais sobre quaisquer 
oportunidades de potenciais in-
vestimentos em empresas ou 
ativos russos.

Para a Rússia, o êxodo de 
empresas estrangeiras ameaça 
mais interrupções no forneci-
mento de bens importados em 
uma economia que já sofre com 
um de seus maiores choques in-
flacionários em décadas. Tam-
bém correm o risco de perder 
o emprego quase 3 milhões de 
russos que trabalham para em-
presas sediadas no exterior ou 
empresas nacionais em joint 
ventures com multinacionais.

Foto: Reprodução/Facebook/Vice-presidente Kamala Harris

Agência Brasil/RTP
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O cliente deve ser, sem dúvidas, o principal 
foco de atenção para um negócio. E 
quando pensamos em resultados, a 

fidelização de uma determinada clientela 
aparece como a principal meta a ser alcançada. 

Qualquer negócio de sucesso tem a garantia 
que um determinado público sempre voltará a 
consumir o seu produto, ou serviço, e a partir disso 
é que vem a busca por aperfeiçoamentos a fim de 
alcançar mais e mais pessoas.

Hoje, a lealdade do cliente é a principal 
preocupação dos executivos de empresas de 
produtos de consumo e dos varejistas. Num 
mercado extremamente competitivo, as empresas 
que conseguem atrair a atenção e, mais que 
isso, conquistar os corações e mentes dos 
consumidores, garantem uma vantagem em 
relação aos seus concorrentes.

Uma pesquisa global realizada com mais 
de 18 mil pessoas, envolvendo 836 brasileiros, 
abordou o quanto as pessoas são leais a um 
produto ou uma marca. Nesse levantamento, 
95% dos brasileiros entrevistados afirmaram que 
provavelmente recomendariam aos seus amigos 
e familiares a marca de preferência. Outros 74% 
escreveriam comentários positivos de produtos e 
marcas na internet. 

A internet, inclusive, é um fator gerador de 
fidelização muito forte. O engajamento gerado 
nas redes amplifica a boa e velha propaganda 
boca a boca exponencialmente.

Em relação a quais as causas e motivos 
geradores dessa lealdade, a pesquisa revelou 
que o custo-benefício (com 75%), o atendimento e 
experiência de compra (com 72%) e a segurança e 
privacidade dos dados (67%), são os fatores mais 
citados pelas pessoas. 

Mais do que o cliente fiel, a lealdade a uma 
marca ou produto não está condicionada a 
benefícios. Mesmo que eventualmente os preços 
estejam mais altos, ou aconteça alguma falha no 
atendimento, o cliente leal permanece com seu 
vínculo, que também costuma ser de longo prazo.

Desta forma, o caminho a percorrer passa 
obrigatoriamente pela fidelização para, aí, ir em 
busca da lealdade e, para isso, é necessário estar 
sempre atento aos anseios do consumidor.

Um dos fortes fatores que levam as pessoas a 
se engajarem em uma marca, hoje, está ligada 
ao propósito da empresa. A pesquisa Global 

Disloyalty revelou que, 
mais do que nunca, o 
impacto social gerado 
pelas marcas importa 
no momento de 
tomada de decisão do 
consumidor.

Outra questão que 
pode ajudar muito 
no engajamento dos 
clientes é a forma 
em que o cliente é 
recebido e tratado. 
Proporcionar uma 
experiência de 
excelência para 
os seus clientes é 
determinante para que 

eles se tornem leais à marca. As pessoas estão 
dispostas a pagar mais por uma experiência 
verdadeiramente satisfatória. 

Nesse mesmo sentido, a personalização do 
atendimento também é uma arma forte. Uma 
estratégia interessante é tentar criar experiências 
únicas feitas especialmente para aquele 
consumidor.

Existe um longo caminho para que um negócio 
chegue a um nível de aproximação com seus 
clientes ao ponto de estabelecer uma relação de 
lealdade forte e confiável. É necessário sempre 
estar atento às respostas explícitas e implícitas 
que a clientela dá a cada vez que faz contato 
com seus produtos e serviços. Acredito que nessa 
observação está a chave para buscar essa 
relação de confiança.

Um cliente leal é mais que um consumidor, é um 
parceiro do seu negócio, que lhe ajudará a levar o 
nome de sua empresa mais longe, sem que você 
precise despender recursos extras para isso.

Um dia antes do reajuste 
oficial da gasolina pela Petro-
bras, clientes fizeram filas nos 
postos de João Pessoa. A preo-
cupação do consumidor sur-
giu porque, a partir de hoje, 
este combustível pode che-
gar a R$ 7,19 na Paraíba. Com 
a correção, a gasolina terá um 
aumento de 18,8% enquanto o 
diesel subirá 24,9%. 

O comunicado lançado 
pela Petrobras informou às 
distribuidoras que, a partir 
de agora, haverá uma varia-
ção de R$ 0,44 na participação 
da empresa no preço do litro 
da gasolina. “Considerando a 
mistura obrigatória de 27% de 
etanol anidro e 73% de gasoli-
na A para a composição da ga-
solina comercializada nos pos-
tos, a parcela da Petrobras no 
preço ao consumidor passa-
rá de R$ 2,37, em média, para 
R$ 2,81 a cada litro vendido na 
bomba”, destacou a nota. 

O secretário da Procura-
doria de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP), 
Rougger Guerra, explica que, 
na prática, a nova taxa para a 
gasolina custará cerca de R$ 
0,60 para os paraibanos. On-
tem, o combustível custava 
para os motoristas, em média, 
R$ 6,40, agora custará em tor-
no de R$ 7. “ Por isso, é impor-
tante ficar de olho para evitar 
qualquer exorbitância nos pre-
ços para o consumidor final”, 
orienta Guerra. 

Desta forma, se um con-
sumidor (que abastece o car-
ro com gasolina) costuma se-
parar, mensalmente, R$ 500 
para os gastos com combustí-
vel, agora, ele deverá reservar 

Os aumentos anunciados 
ontem pela Petrobras elevam 
as pressões inflacionárias no 
país, não apenas pelo impacto 
da alta dos combustíveis, mas 
pela irradiação desses reajus-
tes na economia de forma geral, 
disse ao Broadcast (sistema de 
notícias em tempo real do Gru-
po Estado) o coordenador dos 
Índices de Preços do Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), André Braz.

A estimativa do economis-
ta para a inflação oficial do 
ano, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), após os 
aumentos, sobe de 6,2% para 
7,5%, levando em conta apenas 

“Engajamento 
gerado nas 
redes amplifica 
a boa e velha 
propaganda 
boca a boca

Fabrício Feitosa

Reajuste autorizado pela Petrobras amplia 
estimativa para a inflação no país este ano

pressão na economia
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Consumidor da capital abasteceu veículos antes dos novos preços nas bombas

Postos têm filas após alta 
anunciada da gasolina

aumento hoje

Lealdade do cliente

o aumento dos combustíveis.
Segundo o economista, o 

impacto total da alta da gaso-
lina, do diesel e do gás de co-
zinha será de 1,52 ponto por-
centual (p.p.) nos próximos 30 
dias. Mas como o mês de mar-
ço já está no dia 10, observou, 
o impacto em março será de 
1,05 p.p., e mais 0,47 p.p. em 
abril. “Minha estimativa era 
de que o IPCA em março seria 
de 0,7%,com o aumento pode 
alcançar 1,75%, e para abril era 
de 0,6% e pode fechar em tor-
no de 1%. Vamos ter dois meses 
de pressão dos combustíveis no 
IPCA”, calcula Braz.

Ele alertou, porém, que este 
é apenas o efeito direto do rea-
juste, já que a alta de preços 
afeta o transporte rodoviário, 
que é intensivo em diesel; o 
ônibus urbano, que já repre-

sa há algum tempo o reajuste, 
terá maior pressão; as máqui-
nas agrícolas que se movimen-
tam no campo com diesel; en-
tre outros. “A estimativa do 
impacto indireto é difícil por-
que é muito espalhada, mas 
não será desprezível e vai ace-
lerar muito a pressão inflacio-
nária em 2022”, explica.

Segundo Braz, esse au-
mento tem relação direta com 
a guerra entre Rússia e Ucrâ-
nia e mesmo que o conflito ces-
se nos próximos dias, ainda vai 
levar um tempo para o preço 
da commodity baixar. “Mesmo 
que a guerra termine amanhã, 
os embargos contra a Rússia 
vão continuar. Isso vai mexer 
com a logística da distribuição 
de petróleo e isso mexe com o 
preço, pode manter o preço em 
um patamar mais alto”, afirma.

7,5%
É a nova previsão 

para a inflação oficial 
medida pela fundação 

Getúlio Vargas por 
conta do aumento dos 
combustíveis. O valor 
antes estava em 6,2%

Carol Cassoli 
Especial para A União

mais R$ 46,88. Isto, é claro, se 
o consumidor quiser se man-
ter cliente do mesmo posto de 
combustível e desejar abaste-
cer a mesma quantidade de li-
tros por mês.  

Preocupados com a alta, os 
condutores pessoenses foram 
aos postos na noite de ontem 
na tentativa de aproveitarem o 
preço antigo uma última vez. 
O aumento da demanda ge-
rou filas nas ruas em torno dos 
postos da capital e fez com que 
o consumidor tivesse que es-
perar para ter acesso ao preço 
que, agora, deve subir. 

Procon-JP fiscaliza
Após denúncias de que os 

postos já estavam elevando o 
valor do combustível na bom-
ba antes mesmo do anúncio 
oficial da Petrobras, o Procon-
JP visitou 10 distribuidoras da 
capital para registrar e compa-

rar os valores praticados. 
As visitas foram realizadas 

depois que o Sindicato do Co-
mércio Varejista de Combus-
tíveis e Derivados de Petró-
leo na Paraíba (Sindipetro-PB) 
anunciou, em nota, na última 
segunda-feira (7), que as dis-
tribuidoras estavam aumen-
tando os preços do combustí-
vel na Paraíba. De acordo com 
o presidente do Sindipetro-PB, 
Omar Hamad, os aumentos fo-
ram praticados em decorrên-
cia da alta no valor do barril 
de petróleo que, após a eclosão 
do conflito entre Rússia e Ucrâ-
nia, já atingiu US$ 30. Segun-
do o presidente da instituição, 
os revendedores paraibanos já 
estavam sentindo os aumentos 
nas distribuidoras antes mes-
mo do anúncio da Petrobras. 

Depois da ida às distribui-
doras pessoenses, o Procon-
JP enfatizou que, até então, a 

variação no preço da gasoli-
na comum era de R$ 0,27 para 
pagamento à vista, uma varia-
ção de 4,3%. Os preços analisa-
dos variavam de R$ 6,32 a R$ 
6,59 e, após o anúncio da Pe-
trobras, podem variar de R$ 
6,92 a R$ 7,19.

Durante a visita, também 
foram notificadas todas as dis-
tribuidoras solicitando delas 
as notas de compra de seus 
combustíveis, a fim de analisar 
a progressão dos preços prati-
cados nos últimos 15 dias. “De 
posse das notas de compra dos 
últimos 15 dias, podemos ava-
liar os aumentos pontuais que 
alguns estabelecimentos estão 
praticando nas bombas, inclu-
sive antes do anúncio oficial 
de alta pela Petrobras”, expli-
ca Rougger Guerra ao enfati-
zar que a notificação às distri-
buidoras foi uma medida para 
evitar possíveis abusos.

Em João Pessoa, consumidores enfrentaram longas filas para abastecer os veículos na noite de ontem

Foto: Marcos Russo

Denise Luna 
Agência Estado



O volume de vendas do comér-
cio varejista na Paraíba teve a séti-
ma maior alta do Brasil, em janeiro, 
frente a dezembro de 2021, de acor-
do com a Pesquisa Mensal do Co-
mércio (PMC), divulgada ontem 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). O crescimen-
to, de 1,6%, ficou acima da média na-
cional (0,8%) e foi o quarto maior do 
Nordeste, atrás apenas dos observa-
dos em Alagoas (2,8%), Pernambuco 
(2,5%) e na Bahia (2,3%).

A receita nominal do setor no 
estado acompanhou o movimento 
e teve aumento de 2,1%, na mesma 
comparação. O indicador também 
foi superior ao constatado na mé-
dia brasileira (1,5%) e o quarto maior 
da região, menor que os verificados 
na Bahia (4,4%), em Alagoas (3,5%) e 
Pernambuco (2,9%).

Apesar disso, no acumulado de 12 
meses, o volume de vendas paraiba-
no registrou a terceira variação nega-
tiva mais intensa do país (-4,3%), ao 
lado de Sergipe, que teve o mesmo 
resultado, e atrás apenas de Tocan-
tins (-7,6%) e do Distrito Federal (-5%). 
Além disso, a retração contrasta com 
a média positiva do Brasil (1,3%). 

Por outro lado, nesse mesmo pe-
ríodo, a receita nominal de vendas 
no comércio varejista da Paraíba 
avançou 7,6%, ainda que este tenha 
sido o segundo menor aumento en-
tre todas as unidades da federação, 
maior somente do que o identifica-
do em Tocantins (2,8%), e inferior à 
média geral (14%).

Já em relação a janeiro de 2021, 
houve queda (-6,9%) no volume de 
vendas, maior que a redução mé-
dia nacional (-1,9%). A receita, por 
sua vez, teve acréscimo de 5,2% e de 
10,6%, respectivamente, nesse mes-
mo comparativo. 

Varejo ampliado
No comércio varejista ampliado 

paraibano – que inclui as atividades 
de veículos, motos, partes e peças e 
de material de construção, houve 
alta de 2,6%, no volume de vendas, e 
de 3,9%, na receita, em janeiro, dian-
te dos resultados de dezembro de 
2021. Nessa comparação, os indica-
dores do estado foram maiores que 
os da média brasileira, de -0,3% e 
1,2%, respectivamente.
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O Banco do Nordeste e 
a empresa Neoenergia as-
sinaram, ontem, em For-
taleza (CE), acordo visan-
do impulsionar o acesso de 
pessoas físicas ao financia-
mento para instalação de 
kits de geração de energia 
solar em residências. A as-
sinatura ocorreu em evento 
com a participação do pre-
sidente do banco, José Go-
mes da Costa, e pelo CEO 
da Neoenergia, Leonardo 
Pimenta Gadelha, e do di-
retor de negócios da Neoe-
nergia, Hugo Nunes.

Pelo acordo, a fornecedo-
ra de sistemas fotovoltaicos 
poderá indicar os clientes 
pessoas físicas e assessorá
-los para, por seu livre cri-
tério, obter financiamen-
to diretamente com Banco 
do Nordeste. A intenção do 
banco é facilitar o acesso ao 
apoio técnico especializado 
gerando maior comodidade 
para cliente, bem como, aten-
dendo a legislação de micro 
e minigeração distribuída de 
energia (Resolução Aneel nº 
482, de 17 de abril de 2012). 
Para avaliação do crédito é 
considerada a localização 

do imóvel, que precisa estar 
dentro da área de atuação do 
BNB (estados do Nordeste e 
parte de Minas Gerais e Es-
pírito Santo). Após instala-
do, o sistema poderá abas-
tecer até dois imóveis que 
estejam registrados no nome 
do titular da operação. 

Estímulo
Esse é o primeiro acordo 

firmado pelo Banco que visa 
estimular a geração de ener-
gia limpa. Para o presiden-
te do BNB, José Gomes da 
Costa, a autogeração é uma 
tendência mundial. “Como 
banco de desenvolvimen-
to, o BNB tem também uma 
preocupação com as pautas 
sociais e ambientais. E o in-
centivo à energia renovável 
é fundamental para o de-
senvolvimento econômico 
e social da região”, afirma. 
Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar), 
os nove estados nordestinos 
respondem por menos de 
20% da capacidade instala-
da do país, demonstrando, 
assim, o grande potencial a 
ser explorado na região.
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Convênio do BnB

Autogeração de energia 
solar recebe incentivo

Crescimento de 1,6% ficou acima da média nacional e foi o quarto maior do Nordeste, segundo o IBGE

PB tem 7o maior volume de vendas
resultado positivo

O Brasil fechou o mês de 
janeiro de 2022 com um sal-
do de 155.178 empregos for-
mais, segundo balanço do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Novo 
Caged) apresentado ontem 
pelo Ministério da Econo-
mia. O saldo de janeiro foi 
resultado de 1.777.646 ad-
missões e 1.622.468 desliga-
mentos. Com isso, o estoque 
de empregos formais no país 
chegou a 40.833.533, o que 
representa uma variação de 
0,38% em relação ao estoque 
do mês anterior.

Os números mostram 
que, no mês de janeiro, qua-
tro dos cinco grupamentos 
de atividades econômicas 
apresentaram saldo positi-
vo, com destaque para o se-
tor de serviços, com a gera-
ção de 102.026 novos postos 
de trabalho formais. O des-
taque fica para as atividades 
de informação, comunica-
ção e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e 
administrativas, que gera-
ram 58.773 postos.

Na sequência vem a in-
dústria geral, que gerou 
51.419 postos; construção 
civil, com 36.809 postos e 
Agricultura, pecuária, pro-
dução florestal, pesca e aqui-
cultura, com 25.014 postos. O 
setor de comércio teve saldo 
negativo de 60.088 postos.

Em janeiro de 2022, hou-
ve 21.367 admissões e 17.538 
desligamentos na modalida-
de de trabalho intermitente, 
gerando saldo de 3.829 em-
pregos, envolvendo 4.827 es-
tabelecimentos contratantes. 
Além disso, 355 empregados 
celebraram mais de um con-
trato na condição de traba-
lhador intermitente.

De acordo com o Novo 
Caged, no mês de janeiro de 
2022, apenas 19, dos 27 esta-
dos registraram saldos po-
sitivos. Entre os estados que 
mais geraram vagas, o des-
taque é para São Paulo, com 
48.355 novos postos. Santa 
Catarina, com 23.358, e Pa-
raná, com 18.351. Na Paraíba 
foram gerados 14.223 empre-
gos contra 15.207 demissões, 
resultado num saldo negati-
vo de 984, uma variação re-
lativa de -0,23%.

em janeiro

País gera 155 mil vagas 
em empregos formais

O Governo Federal pu-
blicou ontem no Diário Ofi-
cial da União decreto que re-
gulamenta o ressarcimento 
à União de recursos dos be-
nefícios do Auxílio Emer-
gencial recebidos irregular-
mente ou por erro material 
na concessão, manutenção 
ou revisão do benefício.

Pelo decreto, o beneficiá-
rio que tiver recebido indevi-
damente o auxílio emergen-
cial poderá ser notificado por 
meio eletrônico, por mensa-
gem encaminhada por tele-
fone celular, pelos canais di-
gitais dos bancos, Correios, 
pessoalmente ou por edital 
para devolução dos valores.

Somente serão cobrados 
os valores devidos se o bene-
ficiário que recebeu o auxílio 
tiver renda familiar mensal 
per capita superior a meio sa-
lário mínimo ou renda men-
sal familiar superior a três sa-
lários mínimos.

Para devolver os valores 
recebidos, o beneficiário po-
derá optar pelo pagamento à 
vista ou parcelado em até 60 

parcelas mensais. O parcela-
mento do débito pelo benefi-
ciário implicará confissão do 
valor a ser ressarcido, renún-
cia expressa da interposição 
de recursos e desistência da-
queles que eventualmente te-
nham sido interpostos. 

Inadimplência
A Secretaria-Geral da 

Presidência da República dis-
se que o beneficiário que não 
efetuar o pagamento de três 
parcelas, consecutivas ou al-
ternadas, terá o parcelamen-
to cancelado e será considera-
do inadimplente. Além disso, 
se o beneficiário não restituir 
voluntariamente os valores 
devidos, será efetuada a co-
brança extrajudicial.

Quem discordar da co-
brança poderá apresentar 
defesa no prazo de 30 dias 
da notificação. Caso a defe-
sa seja considerada impro-
cedente, caberá recurso no 
prazo de 30 dias. Será consi-
derado inadimplente quem 
não efetuar o pagamento 
após 60 dias da ciência da 
notificação, não solicitar o 
parcelamento do débito ou 
não apresentar defesa.

deCreto

Ressarcimento do Auxílio 
Emergencial é publicado

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

Ligações de telemarketing começam a usar o número 
0303, mas empresas ainda ignoram medida na PB

em vigor

Por enquanto, a nova regra 
só é válida para chamadas 
efetuadas com números de 
celular. Para as ligações 
originadas de linhas fixas, 
a medida entrará em vigor 
em junho deste ano

Foto: Pixabay

Desde ontem está mais simples 
reconhecer o contato das operado-
ras de telemarketing. Em conformi-
dade com determinação da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel), agora, será necessário que estas 
empresas utilizem o prefixo 0303 
para fazer contato com clientes. En-
tretanto, na Paraíba, o consumidor 
ainda não percebeu mudanças nas 
ligações que recebe das agências de 
telecomunicação.

Anunciada pela Anatel no ano 
passado, a nova regra tem a inten-
ção de contribuir para que as pessoas 
identifiquem (e, se necessário, blo-
queiem) com mais facilidade agên-
cias que forem abusivas. 

Cansado de receber ligações dos 
chamados call centers, o engenheiro 
elétrico Sérgio Alves afirma ter mais 
de 15 números de telefone diferentes 

bloqueados em seu celular e, segun-
do ele, todos os dias as empresas li-
gam de um novo número. Para o en-
genheiro, a mudança é uma forma 
de se sentir mais seguro em meio às 
inúmeras ligações que recebe.

“Era imprevisível. Antes eles li-
gavam de outro DDD e era mais fá-
cil identificar, mas já faz um tempo 
que eles ligam de qualquer número, 
até mesmo de celulares e aí, quando 
você atende, é um robô ou uma pes-
soa querendo te convencer de algu-
ma coisa que, no momento, não se 
encaixa na sua vida”, relata.

No entanto, mesmo o prazo final 
tendo sido ontem para as empresas 
aderirem ao novo método de identi-
ficação, Sérgio afirma ainda não ter 
recebido ligações cujos números de 
telefone eram precedidos por 0303. 
Apesar disso, o engenheiro não per-
deu as esperanças de que, em breve, 
será capaz de dispensar uma chama-
da de call center antes mesmo de aten-

dê-la. Em sua opinião, é preciso tem-
po para que o novo costume se torne 
parte do cotidiano da população.

Questionado sobre a conduta da 
agência onde trabalha, na capital pa-
raibana, um funcionário de call center 
ativo (responsável por fazer ligações 
para oferecer produtos ou serviços) 
informou que, ontem, durante o dia 
todo, ele e seus colegas continuaram 
contactando clientes da maneira an-
tiga. “A gente sabe que tem que iden-
tificar, mas ninguém da chefia dis-
se nada sobre já estarmos usando o 
0303. Pela reação das pessoas, ao nos 
atender, dá para perceber que, real-
mente, não estamos identificados”, 
comentou o rapaz, que pediu para 
não ser identificado. 

Defesa do consumidor
Para proteger o consumidor das 

ações abusivas das operadoras de te-
lemarketing, a Autarquia de Prote-
ção e Defesa do Consumidor da Pa-

raíba (Procon-PB) oferece o serviço 
de bloqueio das ligações realizadas 
por estas empresas. Segundo a su-
perintendente do Procon-PB, Késsia 
Cavalcanti, o serviço “Não Pertur-
be” está disponível para amenizar 
a quantidade de chamadas incon-
venientes realizadas por call centers, 
basta que o cliente faça cadastro no 
site homônimo. 

E agora, caso o cliente continue 
recebendo ligações sem o prefixo 
0303, é possível que o cliente regis-
tre uma reclamação no 151, do Pro-
con, para que a autarquia verifique 
se a empresa está atuando de manei-
ra indevida. Para evitar problemas 
com empresas de telemarketing, no 
entanto, é necessário que o consu-
midor esteja atento ao fato de que, 
por enquanto, a nova regra só é vá-
lida para chamadas efetuadas com 
números de celular. Para as ligações 
originadas de linhas fixas, a medida 
entrará em vigor em junho deste ano. 

Carol Cassoli 
Especial para A União
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Cientistas da Univer-
sidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) desenvolve-
ram braço robótico para 
controle da qualidade da 
água, denominado de Au-
tomatic Three-dimensio-
nal Linear Actuator Sys-
tem (ATLAS), que significa 
Sistema Automático com 
Atuação Linear Tridimen-
sional, em tradução livre.

O equipamento de bai-
xo custo de uso, de monta-
gem e de manutenção tem 
elevada frequência analí-
tica, sendo capaz de fazer 
entre 72 e 344 análises por 
hora, a depender dos pa-
râmetros utilizados, com 
redução drástica de pelo 
menos 95% no consumo 
de soluções e amostras e 
de geração de resíduos na 
verificação.

Segundo Pedro Le-
mos de Almeida Júnior, 
um dos inventores da pa-
tente e egresso do curso 
de doutorado do Progra-
ma de Pós-graduação em 
Química da UFPB, o ana-
lisador robótico é robusto 
e apresenta versatilidade 
de hardware e de softwa-
re, permitindo ao usuário 
a avaliação de diversos pa-
râmetros de qualidade ao 
mesmo tempo, entre eles 
condutividade, pH, alca-
linidade total, dureza to-
tal, índice de cloretos, ni-
trito, fósforo reativo total 
e ferro total, com resulta-
dos comparáveis aos mé-
todos padrão.

“Além da alta versatili-
dade e flexibilidade desse 
equipamento, ele difere de 
seus concorrentes que, na 
maioria dos casos, são des-
tinados à realização de um 
número reduzido de análi-
ses ou, quando mais flexí-

veis, apresentam custo in-
compatível com o mercado 
de laboratório de análises 
de águas”, destaca o pes-
quisador.

Pedro Lemos de Almei-
da Júnior conta que o ana-
lisador funciona baseado 
na movimentação do bra-
ço robótico ao longo do es-
paço e dos componentes 
do equipamento. Ao braço 
robótico, há acoplado um 
tubo em linha com a bom-
ba de seringa. Esse sistema 
é responsável pela coleta 
e depósito das soluções e 
amostras. Dessa forma, é 
possível utilizar até 80 tu-
bos para as amostras e so-
luções padrão.

O sistema robótico de 
movimentação tridimen-
sional opera em um espaço 
de aproximadamente 4.600 
cm³. De acordo com o pes-
quisador, hoje professor do 
Instituto Federal do Sertão 
Pernambucano (IF Sertão
-PE), as reações químicas 
ocorrem nos reatores.

“Trata-se de uma pla-
ca de 96 poços convencio-
nal. Esses reatores ficam 
em um suporte que garan-
te agitação e iluminação 
constante, e controlável, ao 
longo de todo o processo 
de análise. Fazendo-se uso 
de uma webcam, é possí-
vel acompanhar a ocorrên-
cia das reações químicas e, 
por conseguinte, a quanti-
ficação das amostras ana-
lisadas”, elucida o egresso 
da UFPB.

Os parâmetros para 
controle da qualidade da 
água são definidos por 
portarias emitidas pela 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) ou pelo Ministério da 
Saúde no Brasil. De modo 

geral, se os parâmetros não 
são respeitados, a amostra 
analisada é considerada im-
própria para uso.

O equipamento foi de-
senvolvido no Laborató-
rio de Automação e Ins-
trumentação em Química 
Analítica e Quimiometria 
(Laqa), localizado no De-
partamento de Química do 
Centro de Ciências Exatas 
e da Natureza (CCEN) da 
UFPB, no campus I, em João 
Pessoa.

Versões do analisador, 
em (a) a versão inicial, utili-
zando partes recicladas de 
computadores e impresso-
ras convencionais e em (b) a 
versão atual utilizando im-
pressoras 3D.

Atualmente, há duas ver-
sões. A primeira tem como 
base material reciclado de 
computadores e impresso-
ras convencionais. A nova 
faz uso de peças impressas 
utilizando impressoras 3D. 
Ambas apresentam as mes-
mas características mecâni-
cas e desempenho analíti-
co semelhante. Em termos 
de custo, estima-se que, nas 
duas versões, o custo total 
de produção seja inferior a 
R$ 1 mil.

A patente poderá ser útil 
para indústrias que desen-
volvem equipamentos de 
análises químicas, podendo 
ser aplicada em laboratórios 
de análise de rotinas, além 
de laboratório de indústrias 

que requerem a análise de 
matérias-primas, produtos 
ou dejetos de processos in-
dustriais, com ou sem tra-
tamento.

Além do Pedro Lemos de 
Almeida Júnior, o professor 
adjunto do Departamento 
de Química da UFPB Lucia-
no Farias de Almeida, seu ex
-orientador, também assi-
na a patente. O processo de 
desenvolvimento do braço 
robótico foi divulgado por 
meio de artigo no periódico 
Analytica Chimica Acta, re-
vista científica revisada por 
pares, publicada desde 1947, 
que abrange pesquisas ori-
ginais e revisões de aspec-
tos fundamentais e aplica-
dos da química analítica.
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Diversidade

O Serviço Social do 
Complexo Hospitalar Re-
gional Deputado Janduhy 
Carneiro (CHRDJC), de 
Patos, começou na últi-
ma quarta-feira (9) a rea-
lizar ‘Rodas de Conversas’ 
com pacientes e acompa-
nhantes para esclarecer 
sobre os Direitos Sociais 
da pessoa com câncer. A 
ação acontecerá cotidiana-
mente e o tema da conversa 
dessa quinta foi ‘Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC)’.  Pouca gente sabe, 
mas é por meio deste be-
nefício que o paciente pode 
ter mais tranquilidade no 
tratamento, com apoio para 
custeio de despesas even-
tuais.

 A assistente social do 
Complexo, Liliane Mora-
to, foi quem conduziu a 
‘Roda de Conversa’ e ex-
plicou como ter acesso 
ao BPC. “O paciente com 
câncer pode ter direito ao 
BPC caso possua 65 anos 
ou mais ou na hipótese de 
ter impedimentos de lon-
go prazo (mínimo de dois 
anos) de natureza física, 
mental, intelectual ou sen-
sorial, desde que compro-
vada, também, a renda per 
capita igual ou inferior a ¼ 
do salário mínimo”, expli-
cou Liliane Morato, se sur-

preendendo com o fato de 
algumas pessoas presen-
tes pensarem que o bene-
fício se destinava apenas 
ao idoso com idade igual 
ou superior a 65 anos ou à 
pessoa com deficiência de 
qualquer idade. As ações 
do ‘Rodas de Conversas’ 
serão organizadas pela 
coordenadora do Serviço 
Social do Complexo, Sue-
nia Mota dos Santos.

“Esse e outros esclare-
cimentos são importantes, 
haja vista que muita gente 
não sabe o direito que tem 
quando é diagnosticada 
com câncer”, reiterou a di-
retora do Hospital do Bem, 
Lidiane Nascimento, lem-
brando que há outros be-
nefícios que pacientes on-
cológicos têm e que, muitas 
vezes, deixam de ter aces-
so simplesmente por falta 
de conhecimento sobre o 
tema. “O saque do FGTS, 
por exemplo, é um destes 
benefícios que num mo-
mento destes ajuda muito. 
O trabalhador que esteja 
com neoplasia maligna ou 
que tenha algum depen-
dente com a doença tem o 
direito de realizar o saque 
integral do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Servi-
ço”, lembrou  Lidiane Nas-
cimento.

Sistema Automático com Atuação Linear Tridimensional é capaz de fazer entre 72 e 344 análises por hora

Robô controla qualidade da água
pesquisa na ufpb

Versões do analisador: na foto (a), versão inicial, utilizando 
partes recicladas de computadores e impressoras convencio-
nais; em (b), a versão atual, utilizando impressoras 3D

n 

Equipamento foi 
desenvolvido 
no Centro de 
Ciências Exatas 
e da Natureza
(CCEN) da UFPB,
no campus I, 
em João Pessoa

pessoas com câncer

Hospital de Patos orienta 
pacientes sobre direitos 

Arquivistas da PB realizam oficina 
sobre a fidelidade de documentos

a partir de hoje

A arquivologia está pre-
sente no cotidiano mais do 
que as pessoas costumam 
imaginar, desde saber iden-
tificar a autenticidade de do-
cumentos ou de cédulas de 
dinheiro até conhecer ele-
mentos necessários para ga-
rantir a validade de docu-
mentos que são emitidos no 
dia a dia de escritórios e ins-
tituições. Para esclarecer es-
ses e outros assuntos relati-
vos a documentos, ocorre, nos 
dias 11 e 25 de março, das 9h 
às 11h, a oficina “Diplomáti-
ca e documentoscopia: abor-
dagens teóricas e práticas”, 
ministrada pela Profa. Maria 
Amélia Teixeira, do Departa-
mento de Ciência da Informa-
ção da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB).

A oficina será realizada on
-line, em parceria com a Uni-
versidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB) e com a Associação 
de Arquivistas da Paraíba. As 
inscrições são gratuitas e po-
dem ser realizadas por meio 
de formulário eletrônico.

O evento é voltado para 
discentes, docentes e profis-
sionais das áreas de Arquivo-
logia, Biblioteconomia, Direi-
to, e profissionais que lidam 
com documentos, como os 
servidores da UFPB, além de 
todas as pessoas interessadas 

em aprender um pouco mais 
sobre as questões de autenti-
cidade documental e sobre a 
correta estrutura para elabo-
ração de documentos e requi-
sitos mínimos de elaboração. 

De acordo com a profes-
sora ministrante da oficina, 
é essencial saber reconhe-
cer e identificar no dia a dia 
uma cédula de dinheiro, um 
documento de identificação, 
avaliar a validade de uma 
declaração que é cedida e os 
elementos mínimos necessá-
rios para que o documento 
seja válido, como assinatura, 
carimbo, data e local de pro-
dução; além de compreender 
se o conteúdo inserido corres-
ponde à verdade ou não. Para 
isso a oficina apresentará con-
ceitos e técnicas de diplomáti-
ca e documentoscopia.

A diplomática refere-se ao 
estudo do suporte e conteúdo 
de um documento, os docu-
mentos e símbolos que con-
ferem autenticidade e a vera-
cidade do texto. A professora 
explica que a documentosco-
pia é voltada para a área cri-
minalística e de perícia de 
documentos em processos in-
vestigativos judiciais e é uma 
nova possibilidade de atua-
ção profissional para bibliote-
cários e arquivistas que quei-
ram se especializar.

“Por exemplo, quando há 
a denúncia sobre um docu-
mento, abre-se um processo 
e um perito criminal da área 
de documentoscopia vai fa-
zer uma análise grafotécni-
ca acerca daquele documen-
to, daquela assinatura, ou 
uma análise documentoscó-
pica acerca do documento 
como um todo”, explicou Ma-
ria Amélia.

Durante a oficina os parti-
cipantes terão acesso às abor-
dagens teóricas das áreas da 
diplomática e documentos-
copia  e a oportunidade de 
realizar atividades práticas 
de análise de documentos e 
de grafia, aprendendo como 
identificar características da 
própria grafia em letra cursi-
va, como calibre, proporção, 
inclinação axial da grafia, es-
paçamento, dentre outros.

De acordo com a profes-
sora Maria Amélia, o curso 
de Arquivologia da UFPB é o 
primeiro no país a estudar a 
documentoscopia, ciência fo-
rense que diz respeito ao es-
tudo e análise de documentos 
com o intuito de identificar 
sua autenticidade ou falsida-
de, e único curso a realizar a 
união entre documentosco-
pia e diplomática arquivísti-
ca em uma disciplina.

preVenÇÃo

Máscaras 
ainda são 
obrigatórias  
em aeroportos

Apesar da liberação do 
uso de máscaras por diver-
sos estados e municípios, o 
equipamento de proteção 
pessoal continua obriga-
tório para a circulação nos 
aeroportos e embarque nas 
aeronaves, segundo  deter-
minação da Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa).

Nas áreas aeroportuá-
rias onde o acesso não é 
controlado (como o saguão 
dos aeroportos e estaciona-
mentos), o uso de máscaras 
faciais deve seguir as reco-
mendações das autorida-
des locais.

No entanto, nas áreas 
de acesso controlado dos 
aeroportos, o ingresso por 
viajantes e funcionários 
deve seguir a obrigatorie-
dade do uso de máscaras 
faciais.

De acordo com a agên-
cia reguladora, nessas 
áreas há grande trânsito de 
pessoas de diferentes ori-
gens, com diferentes perfis 
epidemiológicos, índices 
de transmissão e cobertu-
ras vacinais o que torna a 
máscara um item de segu-
rança para todos.

Fotos: UFPB
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Paraíba tem cerca de 140 mil mulheres empreendedoras e 46% delas são chefes de família

Elas lideram 32% das empresas
EmprEEndorismo fEminino

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

O Dia Internacional da Mu-
lher, celebrado no dia 8 de março, 
remete à reivindicação de mulhe-
res operárias que buscavam por 
melhores condições de trabalho e 
de vida. As mulheres desde sem-
pre tiveram jornadas de trabalho, 
começando pelos afazeres domés-
ticos junto à família, e em segui-
da duplicando essa jornada com o 
trabalho externo – principalmen-
te durante os cenários da Primei-
ra e Segunda Guerra Mundial, 
quando os homens estavam nos 
campos de batalha e as mulheres 
precisaram assumir os negócios 
familiares e as posições no merca-
do profissional. Ou seja, dissociar 
a data da posição feminina dentro 
do mercado de trabalho torna-se 
quase impossível. 

Com o decorrer dos anos, a 
presença feminina nos negócios 
cresceu exponencialmente, ain-
da mais diante da possibilidade 
de não se submeter mais a con-
dições de trabalhos subjugadas, 
ganhando liberdade geográfica 
e financeira. De fato, o empreen-
dedorismo ainda não é uma rea-
lidade possível para todas as mu-
lheres, por questões sociais e de 
oportunidade, mas aos poucos 
alcança mais e mais pessoas. Na 
Paraíba, existem cerca de 140 mil 
mulheres empreendedoras, o que 
representa 32% dos donos de ne-
gócios do Estado. Desse total, 46% 
são chefes de suas famílias. 

Daniela “Dany” Simões, de 
41 anos, é casada e possui dois fi-
lhos. Há seis anos, ela decidiu mu-
dar de carreira, saindo do setor de 
Recursos Humanos para abrir seu 
próprio negócio com a confeitaria. 
A principal motivação para a mu-
dança de emprego foi poder ficar 
mais perto do primeiro filho, logo 
quando ele nasceu, além da liber-
dade financeira que tem alcança-
do. Atualmente, Dany, como é co-
nhecida através das redes sociais, 
trabalha com a confecção de bolos, 
tortas e cupcakes personalizados, 
e pretende dar cursos em breve.

A empreendedora acredita 
que um dos maiores desafios de 
ser uma mulher empreendendo 
é “ser reconhecida, porque a mu-
lher sempre sofre um pouco de 
preconceito”, pontuou. Porém, 
mesmo frente aos desafios, Danie-
la sente-se transformada pelo em-
preendedorismo feminino, pois 
conseguiu mudar completamen-
te sua realidade e das pessoas com 
quem trabalha direta e indireta-
mente, como funcionários e for-
necedores. 

Assim como Simões, Wellen 
Monteiro também empreende no 
ramo da confeitaria. Com um es-
pírito empreendedor desde pe-
quena, quando vendia adesivos, 
desenhos e folhas de fichário ain-
da na escola, a empresária de 30 
anos construiu sua empresa em 
2012. Apesar de ter atuado no Di-
reito enquanto estava na faculda-
de e precisava fazer estágios, foi 
como confeiteira que ela encon-
trou seu lugar.

A possibilidade de fazer seu 
horário, ter seu próprio dinheiro 
e construir essa independência é 
um dos motivos mais importan-
tes para ela, dentro do empreen-
dedorismo. Por outro lado, as múl-
tiplas jornadas que uma mulher 
enfrenta são os desafios frente à 
profissão. “O mais desafiador é 
conciliar tantas atribuições dife-
rentes: empreender, ser mãe, ser 
esposa, ser dona de casa”, argu-
mentou Wellen.

Wellen Monteiro desde criança demonstrava espírito empreendedor Dany Simões decidiu mudar de carreira e abriu uma confeitaria

Carla, de 41 anos, e Laysa 
Pontes, de 20, compartilham do 
desejo de garantir um tratamen-
to humanizado para crianças 
com o diagnóstico do Transtor-
no do Espectro Autista (TEA). 
Carla é a idealizadora do Espa-
ço Crescer, uma clínica que exis-
te há cerca de um ano, com o ob-
jetivo de contribuir com famílias 
com pessoas autistas, sobretudo 
crianças, e ser uma referência no 
cuidado e atendimento.

A fagulha de incentivo para 
o projeto nasceu de dentro dela, 
literalmente. Com um filho de 
seis anos diagnosticado com au-
tismo, Carla percebeu no pró-
prio cotidiano as dificuldades 
de encontrar assistência e sen-
tiu o desejo de mudar esse cená-
rio, de ajudar outras famílias a te-
rem mais facilmente aquilo que 
ela não conseguiu sozinha. E, 
foi também dentro de casa, que 
essa causa alcançou uma nova 
parceria.

Laysa é estudante de Fisio-
terapia e há seis meses traba-
lha junto com a mãe no Espaço 
Crescer. Em breve, a clínica terá 
uma nova unidade que será ge-
rida pela jovem, também rela-
cionada à causa do TEA. “Mi-
nha filha desde criança sempre 
enveredou para cuidar do pró-
ximo. A chegada do irmão des-
pertou e confirmou sua vocação. 
Ela se dedica diariamente em es-
tudar e praticar o melhor para 
cada paciente”, afirmou a mãe 
orgulhosa.

Para a futura fisioterapeuta, 
a mãe é um espelho e a possibi-
lidade de proporcionar o aten-
dimento correto e humanizado 
aos pacientes, “os quais são um 
pouco do meu irmão”, conforme 
destacou, é um dos principais 
motivadores de seguir nesse ca-
minho. Para Carla, a sensação de 
saber que esse sonho terá conti-
nuidade ainda que ela não este-
ja mais aqui, é mágica. “Digo não 
por obrigação e sim por amar o 
que faz, e isso já é um ponto im-
portante de partida e continui-
dade”, observou.

Pode ser para todas
Thatyesly Souza e Cícera Fer-

reira são duas mulheres muito 
diferentes. A primeira tem 25 
anos, universitária e encontrou, 
há dois anos, a oportunidade de 
empreender através das redes 

sociais. A segunda tem 41 anos 
e há pelo menos 12 deles em-
preende na área de consultoria 
de Negócios, tendo também em 
seu histórico cerca de sete anos 
na Educação. 

A jovem de 25 anos abriu sua 
própria agência de marketing e 
também é dona de um curso vol-
tado para mulheres empreende-
doras que desejam atuar como 
gerenciadoras de mídias sociais, 
assistentes virtuais, gerenciado-
ras de tráfego pago e demais pro-
fissões que ganham espaço com 
as redes sociais. 

Do outro lado, Cícera atua 
com consultoria para negócios 
e mantém um podcast e um ca-
nal no YouTube entrevistando 
os chamados “cases de sucesso”. 
Atualmente, a consultora ainda 
escreve um livro sobre empreen-
dedorismo.

Acompanhando a ideia de 
que empreender pode ser para 
todas, independente de ida-
de, naturalidade, classe social 

e afins, Aldimar Wanderley, 59 
anos, é natural de Coremas, no 
Sertão paraibano e há 40 anos 
atua na área da Educação. Ela 
está à frente do Colégio Primeiro 
Mundo, um sonho que foi idea-
lizado quando trabalhava como 
professora e almejava “uma es-
cola dos sonhos, onde a crian-
ça pudesse aprender brincan-
do, motivada a aprender”, disse. 

A principal satisfação den-
tro desse trabalho é poder ver a 
contribuição que deixou através 
da educação na vida de tantas 
crianças em todos esses 40 anos. 
“Hoje em dia, muitos dos meus 
antigos alunos, já profissionais 
adultos e com famílias, chegam 
para agradecer a minha contri-
buição e do colégio para o que se 
tornaram hoje. Não há presente 
maior do que poder fazer a dife-
rença na história de cada um de-
les”, afirmou a empresária.

Natural de Brasília, Luciana 
Amaro, de 35 anos, está em João 
Pessoa há cerca de oito meses. 
Aqui, abriu a franquia de chás 
gourmets, Tea Shop, em dezem-
bro do ano passado, mas está no 
empreendedorismo mesmo an-
tes disso. “Venho de uma família 
empreendedora, que já tem em-
presa consolidada no mercado 
há mais de 40 anos. Cresci nesse 
universo e o “bichinho” do em-
preendedorismo sempre esteve 
dentro de mim. Precisava ape-
nas de coragem para encarar os 
desafios que viriam pela frente 
e ainda bem que essa coragem 
apareceu”, destacou.

Mãe e filha são parceiras na vida e nos negócios
Empreendedorismo
“Eu acredito que o empreen-

dedorismo muda realidades. 
Quando eu comecei a direcio-
nar os meus empreendimen-
tos para transformar realidades 
que não fosse apenas a minha, 
isso começou a ficar muito cla-
ro para mim”. A fala é de Mar-
cela Fujiy, 43, empreendedora e 
empresária há cerca de 15 anos. 
Ela é uma das sócias-fundadoras 
da Be.Labs, aceleradora de star-
tups, além de ser proprietária da 
Farina In Natura e Kopenhagen 
João Pessoa.

Para Marcela, o empreende-
dorismo é uma ferramenta im-
portante para o cenário da mu-
lher brasileira, principalmente 
após a pandemia, quando mui-
tas mulheres precisaram sair 
de seus empregos para cuidar 
de alguém ou foram demitidas. 
Contudo, se empreender é difí-
cil para todo mundo, sejam ho-
mens ou mulheres, para a parce-
la feminina é ainda mais difícil 
quando se considera o machis-
mo e as múltiplas jornadas, por 
exemplo.

“Além de todos desafios do 
empreendedorismo no cenário 
econômico brasileiro, a mulher 
enfrenta preconceitos, vieses, ta-
refas diárias, jornadas triplas e 
isso faz com que ela desista mui-
to mais cedo, faz com que ela 
ache que não tem cabeça para 
empreender, não tenha capaci-
dade para empreender, o que não 
é verdade, ela só tem que fazer 
tudo ao mesmo tempo sozinha”, 
observou Fujiy.

O objetivo de seu trabalho é, 
portanto, desenvolver uma base 
de mulheres empreendedoras 
que tenham consciência do que 
se trata o empreendedorismo, do 
que e como ela pode enfrentar em 
relação aos desafios. Além disso, 
Marcela se concentra em forne-
cer a essas mulheres o fator aco-
lhimento, para que o empreen-
der seja, pelo menos, um pouco 
mais leve. 

“Para que a gente consiga fa-
zer tudo isso, a gente precisa ter 
um fomento não apenas da parte 
ferramenta do empreendedoris-
mo, mas do acolhimento. Tratar 
dos preconceitos, [desenvolver] a 
sororidade e a empatia, tudo isso 
é tão importante quanto a ferra-
menta de empreendedorismo”, fi-
nalizou a empresária.

Laysa Pontes, estudante de Fisioterapia, abraçou a causa da mãe

Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal
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Clínica terá 
uma nova 
unidade que 
será gerida 
por Laysa e 
também é 
direcionada a 
pacientes 
com TEA
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O dia de ontem foi de cobrança 
na Maravilha do Contorno, depois 
de mais um jogo ruim do Botafogo 
no Campeonato Paraibano. O elen-
co se apresentou à tarde depois do 
clássico contra o Auto Esporte, na 
última quarta-feira, quando o time 
fez uma péssima exibição, escapan-
do de uma derrota no último minu-
to de jogo, ao conseguir um empa-
te em 2 a 2, após está perdendo de 
2 a 0. Durante boa parte do jogo, a 
torcida botafoguense vaiou o time.

A exemplo do que já tinha acon-
tecido contra o São Paulo Crystal, 
quando o time também escapou 
de uma derrota e foi buscar o em-
pate, o time do Botafogo mostrou 
muita falta de intensidade no clás-
sico Botauto e dificuldade de ultra-
passar uma defesa bem postada. O 
próprio técnico Gerson Gusmão fi-
cou muito aborrecido com a exibi-
ção do time e admite que o time tem 
de melhorar muito para alcançar os 
seus objetivos.

"Tínhamos que ter dado mais. 
Não adianta jogar bem apenas na 
Copa do Nordeste. Temos que sa-
ber também jogar o Campeonato 
Paraibano, onde as equipes jogam 
mais fechadinhas. Faltou inteligên-
cia e qualidade mesmo. Eu assumo 
a responsabilidade e cabe a mim 
corrigir os inúmeros erros da equi-
pe para o jogo deste sábado. O torce-
dor merece respeito e não podemos 
repetir uma atuação como essa no 
segundo tempo do Botauto. A equi-
pe foi sem intensidade, falhou nos 
dois gols que tomou e ainda se de-
sorganizou totalmente após levar os 
gols”, afirmou o treinador.

Para o Botauto deste sábado, o 
time deverá contar com os retornos 
de Anderson Paraíba, que vem se 
constituindo no melhor atleta des-
sa temporada, do volante Pablo e do 
zagueiro Paulo Vitor. Os volantes 

Ratinho, que saiu de campo lesiona-
do no Botauto e Diego Gomes, que 
se recupera de uma contusão ain-
da são dúvidas e só no treino des-
ta sexta-feira pela manhã poderão 
confirmar se poderão ser relaciona-
dos para a partida.

O técnico Gerson Gusmão dis-
se ainda que espera uma melhora 
acentuada na criação das jogadas, 
com o retorno de Anderson Paraí-
ba. Ele foi poupado do primeiro Bo-
tauto, porque estava correndo risco 
de sofrer uma lesão por desgaste 
muscular.

“Anderson é um jogador dife-
renciado e está atravessando uma 
grande fase. Ele vem sendo funda-
mental na criação das jogadas da 
equipe, mas eu fui obrigado a pou-
pá-lo da partida de quarta-feira, 
porque corria sério risco de lesão. 
Estava com um desgaste muscular 
muito acentuado. Com o retorno 

dele, certamente o setor de criação 
crescerá e vamos buscar no sábado 
uma vitória para melhorar a nossa 
situação na tabela de classificação”, 
concluiu o treinador. 

Dos nove pontos que o Botafogo 
disputou no Campeonato Paraiba-
no só conseguiu somar cinco e isso 
coloca em risco a disputa pela pri-
meira colocação do grupo A, que dá 
o direito a seguir direto para as se-
mifinais da competição. O segundo 
colocado irá disputar a vaga com o 
terceiro. O novo jogo contra o Auto 
Esporte será amanhã, às 16h, no Es-
tádio Almeidão e desta vez com o 
mando de campo do Botafogo.

Desempenho negativo no Campeonato Paraibano liga o sinal de alerta e aumenta a cobrança sobre os jogadores

Queda de produção preocupa Gusmão
botafogo

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Atlético e Sousa vivem momentos opostos no Paraibano
clássico sertanejo

As próximas duas rodadas do 
Campeonato Paraibano irão reser-
var emoções para Sousa e Atlético. 
Os sertanejos se enfrentam no "Clás-
sico do Sertão” em dois confrontos 
seguidos, pelo grupo A, que podem 
definir os rumos de ambas as equi-
pes no certame estadual. O primeiro 
confronto acontece neste domingo 
(13), em Cajazeiras, partida atrasa-
da da 4a rodada e o jogo de volta, no 
Marizão, será no dia 16, pela séti-
ma rodada.

Atlético e Sousa vivem momen-
tos opostos na competição. Os atleti-
canos estão em situação complicada 
na tabela de classificação. Iniciaram 
o Estadual com o objetivo de con-
quistar uma vaga no quadrangu-
lar final, mas atualmente ocupam a 
lanterna do grupo com apenas um 
ponto conquistado em quatro par-
tidas disputadas. O clube empatou 
em 1 a 1 com o São Paulo Crystal, na 
última vez em que jogou no torneio. 
Se quiser sair da zona de desconfor-
to, o Trovão terá de vencer o clássico  
no domingo.

“Em termos de tabela, a nossa 
posição é desagradável. A próxi-
ma partida é fundamental para as 

nossas pretensões, pois será o nos-
so último jogo em casa, nesta pri-
meira fase. Por se tratar de um clássi-
co será uma partida difícil, mas por 
conta de nossas adversidades preci-
samos conquistar um resultado po-
sitivo”, comentou Jazon Vieira, trei-
nador do Atlético. 

O Sousa, por sua vez, briga na par-
te de cima da tabela. A vitória na últi-
ma rodada por 2 a 1 contra o São Paulo 
Crystal colocou o clube na vice-lideran-
ça isolada do grupo A. O Alviverde 
soma sete pontos, mas com três jogos 
a menos, pode ultrapassar o próprio 
São Paulo Crystal e assumir a lide-
rança. O treinador Tardelly Abran-
tes vai encarar o clássico como mais 
uma oportunidade de buscar o obje-
tivo do título do torneio.

“Entramos na competição em 
busca do título. Temos jogos que exi-
gem muito do time e o clássico de 
domingo é um deles. Será uma par-
tida difícil, mas vamos em busca do 
resultado”, pontuou.

O "Clássico do Sertão” está 
agendado para as 16h, deste do-
mingo (13), no Estádio Perpetão, 
em Cajazeiras. Pela sequência do 
Estadual, Sousa e Atlético já voltam 
a se enfrentar no próximo meio de 
semana, com mando de campo dos 
sousenses.

“Tínhamos 
que ter dado 
mais. Não 
adianta jogar 
bem apenas 
na Copa do 
Nordeste. 
Temos que 
saber também 
jogar o 
Campeonato 
Paraibano, 
onde as 
equipes 
jogam mais 
fechadinhas. 
Faltou 
inteligência 
e qualidade 
mesmo

Gerson Gusmão

Auto Esporte chegou a abrir 2 a 0 no marcador, mas o Botafogo reagiu e conseguiu a igualdade aos 52 do segundo tempo

Jogadores do Sousa durante 
comemoração de gol pela Copa do 
Nordeste, diante do Globo-RN. O 
time vive boa fase e venceu o SP 
Crystal pelo Paraibano por 2 a 1

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

Foto: Jefferson Emmanoel/Sousa

Nove
pontos disputados 
em três partidas 

deram ao Botafogo 
apenas cinco pontos 

no Campeonato 
Paraibano
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Foram seis meses à frente da Seleção Bra-
sileira Feminina de Goalball e o paraibano Jô-
natas Castro se prepara para um novo desafio: 
liderar a equipe masculina da modalidade. O 
convite veio após a saída de Alessandro Tosim 
que decidiu deixar a equipe após 13 anos. Jô-
natas, que estava focando nos treinos do femi-
nino para o mundial da China, que acontece 
em junho, já reestruturou a agenda e aguarda 
o início das atividades com a seleção masculina 
marcado para o início do mês de abril. 

“Foi uma surpresa pra mim saber da saída 
da comissão técnica do masculino. maior ainda 
a surpresa do convite para comandar o time”, 
confessou. O entrevistado conta que não pen-
sou duas vezes antes de aceitar, afinal trata-se 
de se tornar técnico da atual bicampeã mun-
dial e campeã paralímpica de goalball. “Eu es-
tava 100% focado no goalball feminino. Apesar 
de ser a mesma modalidade, o ritmo do jogo é 
diferente e isso impacta fundamentalmente 
na tática e, portanto, no tipo de treinamento. O 
maior desafio é chegar numa seleção campeã 
em tudo e manter o nível de competitividade 
com inovação para manter a seleção no topo”. 

Jônatas Castro iniciou o trabalho junto à 
seleção feminina em 2014, como auxiliar téc-
nico, e em setembro do ano passado foi convi-
dado para o comando conquistando, mesmo 
com pouco tempo à frente da equipe, o título 
do Campeonato das Américas, disputado em 
fevereiro no Centro de Treinamento Paralím-
pico, em São Paulo. O paraibano sabe que está 
vivendo um dos momentos mais importantes 
da carreira e está disposto a continuar o traba-
lho firme que vem realizando à frente da mo-
dalidade no país. “Ser convidado para dirigir 
a melhor seleção do mundo é um grande reco-
nhecimento profissional. Agora preciso girar 
a chave e focar nos estudos das principais se-
leções adversárias do masculino para realizar 
um bom trabalho”, finalizou. A seleção mas-
culina também vai participar do mundial de 
Goalball, na China.

O agora ex-treinador Alessandro Tosim 
tem um histórico de vitórias à frente da Sele-
ção masculina de Goalball, reunindo títulos 
como o ouro em Tóquio no Jogos Paralímpicos 
de 2020, o ouro no mundial de malmo em 2018, 
ouro nos Parapanamericanos de Lima em 2019 
e mais recentemente o ouro no Campeonato das 
Américas, realizado mês passado.

A Federação Paraibana de 
Voleibol (FPBV) realiza, ama-
nhã,  a seletiva para o mascu-
lino Sub-20. Os atletas escolhi-
dos formarão a equipe que irá 
representar a Paraíba no Cam-
peonato Brasileiro de Seleções 
(CBS). O evento acontece no gi-
násio da Escola João Goulart, 
no bairro do Castelo Branco, 
com início às 9h30. A expec-

tativa da federação é que pelo 
menos 40 candidatos partici-
pem da disputa.

A FPBV reforçou o fato 
de poderem participar ape-
nas atletas nascidos em 2003 e 
2004. Na ocasião será avaliado 
o nível técnico de cada candi-
dato, segundo informou Jorge 
Carvalho, técnico da federação. 
“Vamos avaliar os dois ou três 
melhores levantadores, cen-
trais, ponteira… e demais po-
sições. A gente deve deixar seis 

ou sete de cada para selecionar 
quatro de cada posicão”.

Jorge Carvalho explica 
também sobre quem pode se 
candidatar a uma vaga na Se-
leção Paraibana de Voleibol 
masculino Sub-20. “É preci-
so ser atleta de voleibol, já que 
iremos escolher os melhores 
atletas do estado, estar dentro 
da idade e chegar com mate-
rial de treino”.  O Brasileiro de 
Seleções é um dos campeona-
tos de voleibol mais tradicio-

nais do país, responsável pela 
descoberta de novos talentos 
da modalidade.

Com a seletiva realizada, 
a equipe paraibana já começa 
a se preparar para as compe-
tições que acontecem em ma-
ceió no mês de maio. O Cam-
peonato Brasileiro de Seleções 
é organizado pela Confede-
ração Brasileira de Voleibol 
(CBV) e faz parte da primei-
ra divisão nacional do volei-
bol da categoria.

voleibol

FPBV faz seletiva no masculino Sub-20
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N ada dentro de casa estava bom o 
suficiente para atender ao padrão de 
exigência de Seu Rigoberto. O ponto 

da carne não era de seu agrado, a camisa 
não ficava engomada como ele gostaria, as 
crianças não se comportavam à mesa. Da 
parte dele, mesmo, não fazia nada, apenas 
delegava, como clássico chefe de família 
tradicional. 

O tempo passou, os filhos cresceram, e 
Seu Rigoberto continuava a achar defeito 
em tudo. Se o mais velho se arrumava 
para sair, ele procurava um único erro para 
apontar. A camisa podia estar bonita, a 
calça combinando, mas bastava o cabelo 
assanhado para que ele reduzisse o filho a 
“horroroso”. 

Não era só em casa que o duro crivo de 
Seu Rigoberto se impunha. De tanto encontrar 
defeito em tudo, virou crítico no jornal da 
cidade. Ele fazia como os críticos de arte que 
põem o trabalho do artista abaixo só para 
que o próprio pareça ser mais relevante. A 
diferença é que escrevia sobre esportes. E foi 
assinando textos que Rigoberto Barroso ficou 
famoso como "o olho que tudo vê” no futebol.

O placar podia terminar em 3 a 0 para 
a Seleção Brasileira num duelo contra a 
Argentina, mas Rigoberto fazia questão de 
ressaltar o pênalti perdido e a possível goleada 
de 4 que fora desperdiçada. 

Se um gol de falta era marcado bem ali, 
onde dorme a coruja, não era mérito do 
batedor que colocara a bola com os pés como 
quem coloca com as mãos, mas “falha” do 
goleiro que não chegou a tempo de impedir o 
feito. 

A bomba de fora da área era culpa de todo 
mundo que estava no caminho entre o jogador 
que chutou e o gol; a cobrança defendida era 
culpa de quem bateu; a falta tática cometida 
para interromper um contra-ataque era culpa 
do atacante que não soube o tempo de pular 
para desviar do carrinho adversário. 

Rigoberto Barroso era crítico desde as coisas 
menores no esporte às cotidianas no ambiente 
de trabalho, junto aos seus colegas. O café 
sempre estava ruim, o sol do lado de fora era 
insuportável, a temperatura do ar-condicionado 
não o agradava. 

E quando um atleta errava o suficiente para 
ser o protagonista da partida em decorrência 
de sua falha, ele saía da crítica desconstrutiva 
para um outro patamar: a destruição de 
reputações. Rigoberto elaborava o texto de 
forma a deixar raso, acabar mesmo com a 
figura que cometera o erro dentro de campo.

Ele achava graça fazer esse tipo de 
comentário, assim como se regozijava com o 
burburinho em torno dos seus textos. Vez por 
outra era convidado a participar de programas 
de rádio e TV. Os veículos o chamavam pela 
polêmica, mas ele acreditava que o convite 
acontecia por sua suposta habilidade na 
crítica. 

O ego tanto cega que Rigoberto não 
via mais nada. Era temido por jogadores 
e dirigentes esportivos, ao passo que 
também servia como motivo de chacota dos 
profissionais da área, ou de como não ser, 
devido a tanto folclore com apontamentos 
cruéis demais para serem considerados. Nem 
Messi e Cristiano Ronaldo eram poupados das 
análises do crítico, que observava aspectos 
do desempenho esportivo sobre os quais ele 
sequer tinha domínio. 

Era respeitado, mas nunca lembrado na 
hora das confraternizações no trabalho. Dos 
grupos de WhatsApp estava sempre excluído. 
E enquanto o tempo passava e seu ego crescia, 
continuava sendo escanteado. Em casa, 
cada vez mais duro, mais crítico, até tornar-
se desagradável. Ao se arraigar no rigor em 
excesso, Rigoberto desconectou-se dos afetos.

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

O crítico 
não erra

Colunista colaborador

Jônatas Castro estava no comando do time feminino e tem um novo desafio ao substituir Alessandro Tosim

Paraibano dirige a seleção masculina
goalball

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

“Ser convidado para dirigir a melhor 
seleção do mundo é um grande 
reconhecimento profissional. Agora 
preciso girar a chave e focar nos estudos 
das principais seleções adversárias do 
masculino para realizar um bom trabalho

Jônatas Castro

Jônatas Castro aguarda o início das atividades com a seleção masculina

“Vamos avaliar 
os dois ou 
três melhores 
levantadores, 
centrais, 
ponteira… 
e demais 
posições. A 
gente deve 
deixar seis ou 
sete de cada 
para selecionar 
quatro de cada 
posicão

Jorge Carvalho
Atletas ouvem com atenção a preleção de Jorge Carvalho, técnico da seleção
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O magnata Roman Abra-
movich, dono do Chelsea, foi 
incluído, ontem, em uma lista 
de indivíduos russos que re-
ceberam sanções do governo 
britânico pela invasão à Ucrâ-
nia. Com a medida, o bilioná-
rio teve seus bens congelados, 
sendo proibido de fazer ne-
gócios ou viajar para o Rei-
no Unido. A decisão impede, 
ainda que temporariamente, a 
venda do clube londrino.

“Oligarcas e cleptocratas 
não têm lugar na nossa econo-
mia, nem na nossa sociedade. 
Com seus laços estreitos com 
Putin, são cúmplices de sua 
agressão”, afirmou a chance-
ler britânica, Liz Truss.

A sanção a Abramovich 
tem impacto direto nas ativi-
dades esportivas do Chelsea. 
O time fica impedido de ven-
der, renovar ou assinar no-
vos contratos de jogadores. 
A comercialização de ingres-
sos para os jogos também está 
proibida, sendo permitida a 

entrada no estádio apenas de 
quem adquiriu o pacote de bi-
lhetes para toda a temporada.

Contudo, as autoridades 
do Reino Unido publicaram 
uma licença para conceder 
ao Chelsea a possibilidade de 
manter o funcionamento das 
atribuições relacionadas ao 
futebol, permitindo que o clu-
be siga participando das com-
petições que disputa - Liga 
dos Campeões, Campeonato 
Inglês e Copa da Inglaterra.

“Em vista do importan-
te impacto que as sanções  
teriam no Chelsea Football 
Club e das possíveis reper-
cussões, o governo publicou 
na manhã de ontem uma li-
cença para permitir que uma 
série de atividades relaciona-
das com o futebol continuem 
no Chelsea. Isso inclui per-
missões para que o clube con-
tinue jogando partidas e ou-
tras atividades relacionadas 
com o futebol, o que, por sua 
vez, protegerá a Premier Lea-
gue, a pirâmide do futebol em 
geral, os torcedores leais e ou-

Em mais uma temporada 
marcada por lesão, Neymar 
se despediu da Liga dos Cam-
peões nessa quarta-feira sem 
balançar as redes. Foi a pri-
meira vez em sua carreira que 
o atacante deixou a principal 
competição de clubes do mun-
do sem marcar um gol sequer. 
Ao todo, o brasileiro soma 
nove participações na Liga.

Desta vez, a despedida foi 
precoce, ainda na fase de oi-
tavas de final. O Paris Sain-
t-Germain, seu time, levou 
uma dura virada do Real Ma-
drid, na capital espanhola, 
por 3 a 1. Os franceses ha-
viam vencido o jogo de ida 
por 1 a 0 e ainda abriram o 
placar na partida da volta. 
Ambos os gols foram mar-
cados por Kylian Mbappé, 
com passes de Neymar.

O brasileiro, contu-
do, não conseguiu dei-
xar sua marca nesta 
edição da competição 
europeia. Foram ape-
nas duas assistências, 
aquelas para Mbap-
pé, em seis jogos. Para 
efeito de comparação, 
Neymar balançou as re-
des por seis vezes na edi-
ção passada da Liga dos 
Campeões. Nos campeo-
natos anteriores, foram 
três (temporada 2019-2020), 
cinco (18-19) e seis gols (17-
18), sendo esta sua primei-
ra participação na Liga com 
a camisa do PSG.

O recorde de Neymar 
aconteceu na temporada 
2014-2015, pelo Barcelona. Fo-
ram 10 gols que ajudaram o 
time espanhol a faturar o tí-
tulo, o único do brasileiro na 
competição até agora. Naque-
la edição, o atacante acumu-
lou o maior número de jogos, 
com 12, marcando constante-
mente sua presença entre os 
titulares na equipe liderada 
então por Lionel Messi.

A edição deste ano mar-
ca a menor participação de 
Neymar no torneio, com ape-
nas seis jogos, o mesmo nú-
mero da temporada 18-19. Em 
ambas, o brasileiro enfrentou 
problemas físicos. Nesta tem-

Magnata russo é proibido de vender o Chelsea
sanções no reino unido

Brasileiro tem desempenho sofrível na sua nona participação, quando o PSG foi eliminado pelo Real Madrid

Neymar deixa a Liga sem marcar gol
frustração

Curtas
Favoritos seguem caindo
na disputa da Copa Brasil

Fluminense pode igualar 
recorde histórico de 1919

Sport Lagoa Seca derrota
o CSP por 1 a 0 no Amigão

Italiano busca bater o
recorde de Usain Bolt

Depois das saídas de Grêmio e Internacional, 
clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, além do 
Sport Recife, da Série B, a Copa do Brasil registrou 
mais uma baixa de um clube grande, agora em 
sua segunda fase com a queda do Vasco da Gama 
para a Juazeirense, da Bahia, após empate de 1 a 
1 no tempo normal e derrota nos pênaltis por 4 a 2. 
Outros favoritos como Náutico, Ponte Preta, CRB, 
Paraná e Chapecoense também caíram.  A segunda 
fase segue com jogos até o próximo dia 23 e mais 
surpresas devem acontecer nessa fase eliminatória, 
onde qualquer empate permite a classificação após 
disputas de pênaltis, diferente da primeira fase. Na 
terceira fase, em abril, entram os clubes que estão na 
Libertadores, mais o campeão da Série B, da Copa 
do Nordeste e ainda da Copa Verde.

Com a vitória de 3 a 1 diante do Olimpia, pela 
fase preliminar da Taça Libertadores, o Fluminense 
também aumentou a sequência de vitórias 
consecutivas em jogos oficiais para 12. Com isto, 
a equipe do técnico Abel Braga se aproximou do 
recorde histórico de 1919, quando o Flu conseguiu 
13. E pode conquistar essa façanha já no próximo 

domingo quando enfrenta o Boa Vista, em Bacaxá, 
pela última rodada da fase de classificação do 
Campeonato Carioca. O tricolor já conquistou a 
Taça Guanabara e agora aguarda o adversário 
das semifinais que pode ser o Vasco ou o Botafogo, 
dependendo dos resultados destes clubes no fim de 
semana. Atualmente é o Vasco, o quarto colocado, 
mas o Cruzmaltino ainda pode superar o Botafogo. 
Ambos têm a mesma pontuação.

O Sport Lagoa Seca não só marcou o primeiro 
gol no Campeonato Paraibano como conquistou 
a sua primeira vitória na tarde de ontem, no 
Amigão, quando surpreendeu o CSP por 1 a 0. 
A façanha coube ao zagueiro Felipe Ramos que 
aproveitou a falha do goleiro Wallace, após uma 
cobrança de falta, e tocou para balançar as redes, 
decretando a vitória do time de Lagoa Seca. O 
confronto valeu pela sexta rodada do grupo B. Em 
quatro jogos, o Sport soma três pontos e segue 
na lanterna e agora só volta a jogar contra o 
Campinense, no dia 22 de março, no Amigão. Já 
o CSP, que tem quatro pontos e ocupa a quarta 
posição, vai enfrentar o Nacional de Patos, no dia 
15 deste mês, no Almeidão. No jogo de ida contra 
os patoenses perdeu por 4 a 2.

Novo homem mais rápido do mundo desde os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no ano passado, quando herdou 
a coroa de Usain Bolt, o italiano Lamont Marcell Jacobs 
não se dá por satisfeito e quer mais. Aos 27 anos e 
cheio de planos, que incluem apoiar jovens talentos 
do seu país para além do esporte, ele persegue agora 
novos recordes. A incrível marca de 9s58 de Bolt nos 
100 metros já dura quase 13 anos - desde agosto de 
2009 -, mas Marcell está disposto a mostrar que não é 
um tempo inatingível, como muitos imaginam.

“Não há limites. Recordes são feitos para serem 
quebrados”, disse, confiante, ao Estadão. Nos Jogos 
de Tóquio, ele estava longe da lista de cotados ao 
pódio, mas surpreendeu a todos quando cravou 
9s80 e passou a ser o primeiro italiano campeão 
olímpico dos 100 metros na história. Depois, Marcell 
ainda faturou no mesmo Estádio Olímpico de 
Tóquio o ouro por equipes no revezamento 4x100 
metros, confirmando a sua ótima fase. Agora, quer 
surpreender mais uma vez. “Todo mundo vai mirar em 
mim e estou pronto para isso.” Filho de mãe italiana 
e pai americano, o velocista nasceu nos Estados 
Unidos, na cidade de El Paso, no Texas, e se mostra 
bastante preocupado com questões fora das pistas de 
atletismo também. Nas redes sociais, por exemplo, se 
posicionou pelo fim da guerra da Ucrânia.

Agência Estado

Agência Estado

tros clubes”, disse o governo 
britânico em um comunicado.

Amigo de longa data do 
presidente russo Vladimir Pu-
tin, Abramovich começou a 
se movimentar para vender o 
Chelsea poucos dias após a in-
vasão da Ucrânia pela Rússia, 
quando se viu pressionado 
pela opinião pública. O atual 
mandatário do clube londri-
no, avaliado em mais de R$ 
26 bilhões, também afirmou 
que doaria os lucros da opera-

ção para o “povo da Ucrânia”.
Abramovich comprou o 

Chelsea em julho de 2003 por 
140 milhões de libras (cerca 
de R$ 650 milhões na cota-
ção da época). Ao longo de 
quase 20 anos, o clube ele-
vou seu patamar a nível mun-
dial, colecionando ídolos e 
empilhando taças de compe-
tições importantes, como a 
Liga dos Campeões, Liga Eu-
ropa, Campeonato Inglês e 
Mundial de Clubes.

Roman Abramovich, 
dono do Chelsea, 
foi incluído em uma 
lista de cidadãos russos 
que receberam sanções 
do governo britânico

Foto:Divulgação/Chelsea

porada, o vilão foi uma lesão 
no tornozelo esquerdo, que o 
tirou do último jogo da equi-
pe na fase de grupos da Liga 
dos Campeões.

Ao todo, foram 80 dias 
afastado dos gramados. 
Neymar retornou justamen-
te no jogo de ida contra o Real 
Madrid, no dia 15 de feverei-
ro, na ida das oitavas de final. 
Na ocasião, entrou somen-
te no segundo tempo porque 
estava sem ritmo de jogo. Na 
quarta, foi titular, mas não 

conseguiu evitar a dura eli-
minação da equipe francesa.

Segunda maior contra-
tação da história do PSG, 
Neymar chegou ao clube em 
2017 com o objetivo de levar 
o troféu da Liga dos Cam-
peões para a capital francesa. 
O mais próximo que chegou 
até agora foi a final, em 2019-
2020, quando perdeu para o 
Bayern de Munique. Na tem-
porada passada, o clube foi 
eliminado nas semifinais 
pelo Manchester City.

n 

A edição deste ano 
marca a menor 
participação de 
Neymar no torneio, 
com apenas seis 
jogos, o mesmo 
número da 
temporada 18-19

Foto: Reprodução/Instagram

Neymar segue 
frustrando os 

torcedores do PSG 
e mais uma vez deixa 
a Liga dos Campeões
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585 a.C. — Jimmu, imperador japonês
222 — Heliogábalo, imperador romano
1955 — Alexander Fleming, biólogo, 
farmacologista e botânico britânico
1962 — Zé Dantas, compositor,
poeta e folclorista brasileiro
1971 — Anísio Teixeira, 
educador e escritor brasileiro
2006 — Slobodan Milosevic, 
advogado e político sérvio
2013 — Wilson Fittipaldi, piloto de automóveis, 
empresário e radialista brasileiro
2017 — Alberto Ferreira, fotógrafo (PB)
2017 — João da Mata de Sousa, 
político, advogado e industrial (PB)

Mortes na História

Fabiana Lacerda Barbosa
(?)/3/2022 – Aos 51 anos, em 
Cajazeiras (PB). O corpo da 
professora foi encontrado no 
interior de sua residência. Há 
vários dias os parentes não tinham 
contato com ela, que sofria de 
depressão e tomava medicamentos.

Obituário

Aforismo
“Honra, a quem morreu, 

com a lembrança, 
e não com as lágrimas.”

(São João Crisóstomo)
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Tribunal norte-americano revoga lei de 1909 que declarava condenados à prisão perpétua sem seus direitos civis

Presos eram “civilmente mortos”
“RESSURREIÇÃO”

Prisioneiros condenados 
à prisão perpétua em Rhode 
Island, nos Estados Unidos, 
ressuscitaram... civilmente. 
O Tribunal Superior do esta-
do revogou a “lei da morte ci-
vil” – uma lei centenária (de 
1909), que declarava pessoas 
condenadas à prisão perpé-
tua “civilmente mortas” em 
todos os aspectos, em termos 
de direitos civis.

A corte decidiu, por qua-
tro votos a um, que a “lei da 
morte civil” é inconstitu-
cional. Segundo a decisão, 
a norma viola os dispositi-
vos constitucionais que ga-
rantem a igualdade peran-
te a lei e o devido processo, 
bem como a garantia ao di-
reito fundamental de acesso 
às cortes, previsto na Consti-
tuição do estado.

Essa lei, segundo registra 
João Ozório de Melo no site 
Consultor Jurídico (Conjur), 
considerada arcaica e “uma 
ficção medieval no mundo 
moderno”, estava em vigor 

apenas em Rhode Island (de-
pois de ter sido revogada em 
Missouri, em 1976). Ela impe-
dia condenados à prisão per-
pétua de mover qualquer tipo 
de ação contra o estado, o De-
partamento de Correições ou 
quaisquer outras entidades.

Textualmente, ela dizia: 
“Toda pessoa em instituição 
correcional para adultos, con-
denada à prisão perpétua, 
deve, com respeito a todos os 
direitos de propriedade, aos 
laços matrimoniais e a todos 
os direitos civis e relações de 
qualquer natureza, seja o que 
for, ser considerada morta em 
todos os respeitos, como se a 
morte natural tivesse ocorri-
do na data da condenação”.

Dois processos foram re-
jeitados por um juiz de pri-
meiro grau por essa razão, 
segundo o The Providence 
Journal, o The Sun e o site 
da American Civil Liberties 
Union (Aclu). Mas os autores 
das ações, os prisioneiros Co-
dy-Allen Zab e Jose Rivera, 
representados pela advoga-
da Sonja Deyoe, que luta há 

10 anos contra essa lei, e pela 
Aclu, recorreram ao Tribunal 
Superior do estado, que teve 
outra opinião.

“A lei da morte civil priva 
as pessoas encarceradas nas 
prisões estaduais pelo resto 
de suas vidas o direito de mo-
ver ações civis nas cortes esta-
duais. Está claro para nós que 
o direito violado pela lei da 
morte civil é o direito de bus-
car reparação por qualquer 
tipo de lesão ou queixa, ne-
gando inconstitucionalmen-
te, portanto, o direito dos de-
mandantes de ter acesso às 
cortes”, escreveu a ministra 
Erin Lynch Prata na decisão 
da maioria do Tribunal.

Zab, de 36 anos, foi conde-
nado por homicídio de pri-
meiro grau e por provocar 
um incêndio que matou um 
homem de 95 anos, que não 
tinha nada a ver com sua dis-
puta por dívida de drogas. 
Rivera, de 63, foi condena-
do por estupro de três pas-
sageiras deficientes, quando 
era motorista em um serviço 
de transporte.

Quase não se conhece, ainda hoje, 
o nosso patrimônio arqueológico 
submerso. Apesar disso, mais 

de quarenta sítios arqueológicos estão 
localizados no litoral da Paraíba. São 
naufrágios históricos (sítios de naufrágios) 
ricos em cultura material submersa. 
Bens culturais que, durante anos, foram 
explorados por caçadores de tesouros.

A apropriação indevida dos destroços 
náuticos (moedas, cerâmica, canhões, 
âncoras etc.) foi denunciada por Jair 
Miranda, nosso primeiro arqueólogo 
subaquático, autor de ‘Naufrágios no Litoral 
da Paraíba – 1500–1991’. Um exemplo disso 
é o navio Ship Erie (1873), de bandeira 
norte-americana, naufragado em Tambaú, a 
dez quilômetros da costa, em profundidades 
que variam de 15 a 30 metros, e que foi 
totalmente saqueado por mergulhadores.

Diante disso, podemos concluir que o 
inimigo número um do patrimônio cultural 
náutico não é o turismo submarino, 
mas sim o mergulhador sem orientação 
arqueológica, um mero colecionador de 
peças arqueológicas. O Indiana Jones que 
invade os sítios arqueológicos subaquáticos.

O mar do Cabo Branco é um riquíssimo 
sítio arqueológico – sítio de naufrágios. 
Detentor de um valioso patrimônio cultural 
do século XVII.

Em 1640, durante a ocupação do 
Nordeste pelos holandeses, as costas do 
Cabo Branco até Cabedelo foram palco da 
maior batalha naval acontecida no litoral 
brasileiro.

A esquadra luso-espanhola do Conde 
da Torre enfrentou a esquadra holandesa 
do almirante Willem Corneliszoon Loos, 
com 41 naus e 473 canhões. Loos foi morto 
em combate, assumindo o comando o vice-
almirante Jacob Huighens. O enfrentamento 
naval durou um dia inteiro, mas a batalha 
foi indecisa (essas informações estão em 
‘Naus no Brasil Colônia’, de José Godoy, p. 
44-45).

Isso significa, hoje, que temos o maior 
sítio de naufrágios (cemitério marinho) do 
Nordeste. Mas, por incrível que pareça, essa 
batalha continua desconhecida de todos 
os paraibanos. Quantas naus naufragadas 
no mar do Cabo Branco, quantas vidas 
sepultadas nas águas profundas do Oceano 
Atlântico!!!

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Cemitérios marinhos

Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e 
membro do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba – IHGP; também integra o Grupo de 
Pesquisa em História do Brasil Holandês

Da Redação

# Overdose de cafeína concentrada
O personal trainer britânico Tom Mansfield morreu 
por causa de uma overdose de cafeína concentrada, 
concluiu um inquérito judicial conduzido em Ruthin, 
cidade localizada no País de Gales. O britânico 
Mansfield calculou mal a quantidade de cafeína em 
pó, usada corriqueiramente como suplemento por 
frequentadores de academias de esportes em várias 
partes do mundo. Ele terminou tomando o equivalente 
a 200 xícaras de café. Logo em seguida, o personal 
trainer começou a sentir-se mal, a apertar o peito e 
reclamar de que seu coração estava batendo muito 
mais rápido do que o normal e antes dele ter ingerido 
a substância. Tom Mansfield, então, começou a se 
debater e a espumar pela boca. Minutos depois 
desses sintomas, ele acabou morrendo.

Breves & Curtas
Foto: RepórterPB

Francisco Jakson
Mendonça Lima (Bimba)
8/3/2022 – Em Catolé do Rocha 
(PB), assassinado enquanto 
conversava com amigos por um 
grupo armado. O caso segue 
sendo investigado pela Polícia Civil.

Foto: Reprodução

Thiago Carvalho
(Thiago de Zé Berê)
9/3/2022 – Em Patos (PB), foi morto 
a tiros quando estava em um bar 
bebendo com amigos. Dois homens 
chegaram em uma bicicleta e um 
deles atirou várias vezes.

Foto: Notícia Paraíba

Mar do Cabo Branco foi palco da maior batalha naval do país

Foto: Marcos Russo
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Norma violava 
os dispositivos 
constitucionais 
que garantem a 
igualdade perante 
a lei e o devido 
processo

Luiz Cláudio Pereira
8/3/2022 – Aos 60 anos, em 
Medellín, na Colômbia, de 
causa não revelada. Era dono 
de seis medalhas de ouro em 
Paralimpíadas. Ex-atleta era 
presidente da Associação 
Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC) 
e chefiava a missão da equipe verde-amarela no 
Campeonato das Américas, em Medellín. Ficou 

Foto: Daniel Zappe

paraplégico aos 16 anos, quando sofreu um 
acidente durante uma luta de judô. Ele disputou 
as provas de arremesso de peso, lançamento 
de dardo e de disco, além do pentatlo nos Jogos 
Paralímpicos de Stoke Mandeville 1984, Seul 
1988 e Barcelona 1992. Com nove medalhas 
paraolímpicas (seis de ouro), é o quinto maior 
medalhista do Brasil.

José Geminiano da Conceição
8/3/2022 – Aos 86 anos, em 
Guayaquil, no Equador, após 
sofrer um infarto. Desembargador 
aposentado do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia (TJBA) 
morreu quando embarcava no 
aeroporto da capital equatoriana com destino ao 
Panamá. Era nascido em Itaparica (BA) e estava 
aposentado desde 2005.

Foto: Arquivo Pessoal
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ANDRÉ PENAZZI GUEDES PEREIRA, inscrita noCPF: 057.846.824-74,torna publico que requereu 
a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, a Licença de Instalação e a Licença 
de Operação de regularização, para uma reforma  deedificação, localizado na Rua Rodrigues de 
Carvalho, 350,Praia do Poço, Loteamento Jardim Nazareth- Cabedelo– PB.

PARAÍBA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOIMOBILIÁRIA LTDA com CPF/CNPJ: 23.467.402/0001-
04, localizada na rua Pastor Josebias Fialho Marinho, 40, Aeroclube, Campina Grande/PB, torna 
público que recebeu da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente da P.M.C.G, a Licença Prévia nº 006/2022, em 07/03/2022, referente ao processo de nº 
374/2021, para Implantação de um Centro de Distribuição e Armazenamento, na rua José Paulino 
da Rocha, s/n, Velame, Campina Grande/PB. Com validade de 365 dias.

ALINE CALADO ARAUJO, CPF.: 090.513.804-02 torna público que requereu a SEMAPA-
-Secretaria de Meio Ambiente,  Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para 
residência unifamiliar situada à Br230, km10, Cond. Alamoana, q06, lt84, Intermares, Cabedelo-PB.

Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Monteiro
Rua Nestor Bezerra da Silva, 121, Centro, CEP: 58.500-000 - Monteiro-PB.

CNPJ – 34.623.206/0001-90
NIRE 25400010250

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS DE MONTEIRO, inscrita 

no CNPJ – 34.623.206/0001-90,  usando de suas atribuições que lhe confere a Lei 5.764/71,(art.44) 
e o Estatuto Social(artigos 35), CONVOCA os seus 27 (vinte esete) associados em pleno gozo de 
seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a  ser realizada no dia20de 
março de 2022, na sede da Cooperativa, sito à Rua Nestor Bezerra da Silva, nº 121, Centro – Mon-
teiro/PB, às 10:00h em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 
às 11:00h, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos sócios; ou ainda às 
11:30h, em terceira e última convocação com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1- Prestação de contas do exercício 2021, do Conselho de Administração com parecer do 
conselho fiscal, compreendendo:

A) Relatório de Gestão;
B) Balanço Geral;
C) Demonstrativo das perdas;
D) Plano de atividades para o exercício seguinte.
2-Rateio das perdas;
3-Eleição do Conselho Fiscal
4- Demissão e admissão de cooperados;
5- Outros assuntos de interesse da cooperativa.

Monteiro, 10 de março de 2022
Zitemam Romão de Vasconcelos

Diretor Presidente

SOUSA BRANDÃO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO para Construção de Residencial Multifamiliar, com 1801,85m² de área de construção, com 
Pilotis + 04 pavimentos tipo + pavimento cobertura/área de lazer. Situado à Rua Agostinho Garcia 
Lobo, Lote 25 da Quadra 02, Loteamento Praia Mar, Bairro Poço. Cabedelo.

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 requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 07 de março 
de 2022. Para a atividade de: Reforma, ampliação e implantação da subestação na Escola Anésio 
Leão, localizada na Rua Quinze de Novembro, S/N, no município de Campina Grande/PB. Processo 
nº 2022-000599/TEC/LP-0036.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/112617
CHAVE CGM: 0PGM-AP6B-S8Q7-2K76

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhe-
cimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da 
Concorrência Pública Nº 07.034/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Implantação de Drenagem 
em Diversos Bairros da cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Serraria, 
Rua Cidade de São Francisco e Rua Cidade de Itabaiana) (Bairro Jaguaribe: Rua Doutor Álvaro 
Lemos), (Bairro Cristo, Rua Horácio Trajano)- Lote 06. Da análise da proposta de preços oferecida 
pela parte interessada e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de 
Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS 1ª) SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇOES E SER-
VIÇOS LTDA.  -  CNPJ  Nº  12.446.987/0001-51 com o valor global ofertado de R$ 1.175.738,14; 
2ª) BR SANEAMENTO LTDA.  -  CNPJ  Nº  34.356.435/0001-95 com o valor global ofertado de R$ 
1.296.171,32; 3ª) EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI.  -  CNPJ  Nº  03.255.805/0001-74 com o 
valor global ofertado de R$ 1.377.985,12; 4ª) LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS 
EIRELLE - EPP.  -  CNPJ  Nº  17.278.993/0001-60 com o valor global ofertado de R$ 1.487.834,84; 
5ª) TRUST CONSTRUTORA LTDA  -  CNPJ  Nº  09.027.846/0001-90 com o valor global ofertado 
de R$ 1.500.100,00; 6ª) ÚNICA EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  -  CNPJ  Nº 
05.256.678/0001-53 com o valor global ofertado de R$ 1.598.753,11. Em acordo com o item 24.2 
do Edital fica a  Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte detentora da Proposta de menor  
valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez por cento) ao valor da 
proposta melhor classificada, convocada, pela Comissão Setorial de Licitação, para dentro do prazo 
de 2 (dois) dias úteis após a data da publicação do Aviso de Julgamento de Proposta de Preços, 
apresentar nova proposta de preço inferior ao da melhor classificada. Em cumprimento aos princípios 
constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a 
decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na 
forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 
2021/112617, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode 
ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 10 de março de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.042/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/122630
CHAVE CGM: SMT8-OBCI-2977-XSFD

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, AVISA aos interessados que a 
abertura da Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.042/2021, em regime de execução 
de empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios, 
com abertura prevista para o dia 14/03/2022, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa especializada para execução de Construção do Centro de 
Educação Integrada – CEI – Fase II em João Pessoa-PB, FICA ADIADA para o dia 20 de abril de 
2022, impreterivelmente às 09 horas, por incorreção na Planilha Orçamentária. A cópia do Adendo 
ao Edital e dos Anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da sexta-feira 
dia 18/03/2022, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala 
da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do 
Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, 
Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com.

João Pessoa, 10 de março de 2022.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 10 de março de 2022, 
a Licença Prévia para a construção da Barragem Sabão, com IT: 29.054.033,26, Área: 168.317,79 
m². NE = 80. Barra de Santa Rosa/PB, sob processo de nº 2022-000653/TEC/LP-3648.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 03 de março de 2022, 
a Licença de Instalação para a implantação do Aeródromo de Cuité, com IT: 1.959.224,52, Área: 
73.300 m². NE = 40. Cuité/PB, sob processo de nº 2022-000575/TEC/LI-8333.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 04 de março de 2022, a 
Licença de Instalação para a implantação do Aeródromo de Conceição, com IT: 2.193.483,61, AC: 
88.414 m². NE = 50. Conceição/PB, sob processo de nº 2022-000586/TEC/LI-8334.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 04 de março de 2022, 
a Licença de Instalação para a implantação do Aeródromo de Guarabira, com IT: 2.281.709,55, AC: 
134.500 m². NE = 50. Guarabira/PB, sob processo de nº 2022-000588/TEC/LI-8335.

Transparência Internacional acusa governo de Jair Bolsonaro de retrocesso no combate à corrupção

Orçamento secreto é denunciado
relatório enviado à ocde

Gustavo Queiroz 
Agência Estado

A Transparência Interna-
cional (TI) denunciou o Bra-
sil nessa quarta-feira, 9, à Or-
ganização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) por retrocessos 
no combate à corrupção du-
rante o governo do presiden-
te Jair Bolsonaro. O relatório é 
divulgado na mesma semana 
em que o Congresso contrariou 
determinação do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e instituiu 
nova brecha para não divulgar 
o nome dos parlamentares que 
apadrinham emendas do orça-
mento secreto.

No documento, a TI elen-
cou marcos legais e institucio-
nais do Executivo, Legislativo 
e Judiciário que considerou 
danosos ao combate à corrup-
ção no Brasil no último triênio, 
até 2021. Entre os destaques, a 
organização cita o orçamento 
secreto, esquema de compra 
de apoio ao governo no Con-
gresso por meio das chama-
das emendas de relator. Reve-
lada pelo Estadão em maio do 
ano passado, a prática, que li-
bera o pagamento de emendas 
sem apresentar o real autor do 
pedido, é definida como um 
dos fatores de diminuição da 
transparência e controle dos 
recursos federais.

O documento também de-
nuncia como retrocesso “ata-
ques e ameaças contínuas do 
presidente Bolsonaro contra 
instituições democráticas”, in-

cluindo como alvos o Supre-
mo Tribunal Federal (STF), o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), governadores e pre-
feitos.

O Grupo de Trabalho An-
tissuborno da OCDE, que re-
cebeu o relatório da TI, mo-
nitora o cumprimento da 
Convenção contra o Subor-
no Transnacional da OCDE. 
O Brasil é signatário do trata-
do há 20 anos e, nos últimos 
três anos, tem sido monito-
rado de perto pela OCDE no 
cumprimento dos dispositi-
vos referendados. Segundo 
a Transparência, a reunião 
plenária do grupo está acon-
tecendo esta semana na capi-
tal francesa, Paris.

“Os retrocessos na pauta 
anticorrupção, refletidos na 

situação cada vez mais críti-
ca do Brasil no Grupo de Tra-
balho Antissuborno, somam-
se às graves preocupações no 
campo ambiental como os 
dois maiores obstáculos à pre-
tensão do governo do Brasil 
em aderir ao ‘clube das nações 
ricas’”, escreveu a TI em nota.

Conforme o Estadão mos-
trou, o processo de acessão à 
OCDE leva, em média, qua-
tro anos para ser finalizado. 
Os candidatos devem ade-
rir a 251 instrumentos para 
conseguir a aprovação como 
integrantes da entidade. Em 
janeiro, o Brasil teve o pro-
cesso de entrada oficializa-
do, já com o aval para 103 
destes instrumentos. Temas 
como o combate à corrupção, 
a educação e o meio ambien-

te, porém, são tomados como 
avanços necessários para que 
o Brasil consolide seu pro-
cesso de entrada na Organi-
zação. A terceira denúncia 
da TI, após balanços simila-
res produzidos em 2019 e 20, 
pode dificultar a entrada do 
país. Como principais mar-
cos do Legislativo, a entida-
de acusa o Congresso Nacio-
nal de promover retrocessos 
na transparência legislativa, 
em especial por mei o do or-
çamento secreto. A Transpa-
rência afirmou à OCDE que 
o esquema “maximiza uma 
prática política antiga de ne-
gociações secretas entre go-
verno e parlamentares para 
distribuição do orçamento 
federal” a redutos eleitorais 
de aliados.

lei da Ficha limpa

STF mantém prazo 
de inelegibilidade 

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu manter a apli-
cação do prazo de inelegibili-
dade da Lei da Ficha Limpa, 
norma que entrou em vigor 
em 2010 para barrar a candi-
datura de condenados pela 
Justiça.

Após a aprovação da nor-
ma, políticos condenados por 
decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão judi-
cial ficaram impedidos de con-
correr às eleições por 8 anos, 
contados após o cumprimen-
to da pena.

A lei foi declarada constitu-
cional pelo Supremo em 2012, 
mas a aplicação do trecho que 
definiu o prazo de inelegibili-
dade foi questionada recente-
mente por meio de uma ação 
do PDT.

O julgamento foi motiva-
do por uma decisão proferida 
em dezembro de 2020 pelo mi-
nistro Nunes Marques, relator 
do caso. O ministro atendeu ao 
pedido do partido e restrin-
giu a aplicação da contagem 
do prazo.

Para o ministro, a norma 
deveria ter previsto uma for-
ma de detração da pena, por-
que o período de inelegibilida-
de não pode passar de 8 anos. 
Antes da decisão, o tempo de 
cumprimento da medida fica-
va indefinido, dependendo do 
fim do processo, podendo pas-
sar de 10 anos ou mais.

Julgamento
O caso voltou a ser anali-

sado pelo STF na quarta-feira 
(9). Nunes Marques refirmou 
seu posicionamento, mas, por 
6 votos a 4, a Corte decidiu re-
jeitar a ação do partido. Com a 

decisão, a aplicação integral da 
lei volta a valer.

Durante o julgamento, o 
ministro Alexandre de Moraes 
votou pela rejeição da ação do 
partido, por entender que a 
questão foi avaliada em 2012, 
sendo incabível voltar a julgá
-la. Para o ministro, a lei procu-
rou afastar da política crimi-
nosos condenados por crimes 
graves.

“A ideia da Lei da Ficha 
Limpa foi expurgar da polí-
tica, por mais tempo que for 
possível, criminosos graves. 
A lei veio, por iniciativa popu-
lar, ampliar o afastamento de 
criminosos graves, seja contra 
a vida, seja contra a adminis-
tração pública”, afirmou.

O entendimento foi acom-
panhado pelos ministros Ed-
son Fachin, Ricardo Lewando-
wski, Luiz Fux, Cármen Lúcia 
e Rosa Weber.

Luís Roberto Barroso di-
vergiu e entendeu que o perío-
do de inelegibilidade deve ser 
fragmentado. Barroso argu-
mentou que um político con-
denado a um ano de prisão, 
por exemplo, pode ficar inele-
gível por 15 anos.

“Se alguém for condena-
do a uma pena de um ano e o 
processo levar seis anos de tra-
mitação, como, infelizmente 
acontece, se nós não fizermos 
a conta como eu estou propon-
do, essa pessoa ficaria inelegí-
vel os seis anos entre a conde-
nação por órgão colegiado e 
o início de cumprimento da 
pena, por mais um ano du-
rante o cumprimento da pena, 
e, depois, mais oito anos”, ex-
plicou.

Os ministros André Men-
donça e Gilmar Mendes tam-
bém ficaram vencidos na ques-
tão da rejeição da ação.

André Richter 
Agência Brasil

A OCDE cita “ataques e ameaças contínuas do presidente Bolsonaro contra instituições democráticas”

Foto: Antonio Cruz /Agência Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ABERTURA DO ENVELOPE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, CONVOCAR a empresa IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA 
para abertura do envelope de habilitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022, cuja abertura 
será no dia 22.03.2022 às 13:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu 
Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O envelope será aberto com a presença ou não do licitante.

Aguiar-PB, 10 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas: C L CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA EPP e 4M CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP, para abertura dos envelopes 
de habilitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022, cuja abertura será no dia 22.03.2022 às 
14:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-
-PB. Os envelopes serão abertos com a presença ou não dos licitantes.

Aguiar-PB, 10 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas/pessoa física: A Srª 
Francisca Adelânnia Paulino da Silva, a Srª. Fernanda Paes Ribeiro Leite Minervino, a empresa 
Silvio Barbosa de Macedo, a empresa Jourdana Davilla C. B. Diniz Consultório Médico Ltda ME e 
a empresa Gaudêncio Mendes de Sousa Filho ME,  para abertura dos envelopes de habilitação da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022, cuja abertura será no dia 22.03.2022 às 11:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. Os envelopes 
serão abertos com a presença ou não dos licitantes.

Aguiar-PB, 10 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas/pessoa física: A empresa Dinâmica 
Cooperativa de Trabalho e Serviços Gerais e Administrativo – DEMAIS, a empresa EGL Marceneiro 
e Refrigeração ME, a empresa José Eleno Ferreira da Silva ME, a empresa Fenix Car – Locação 
de Veículos e Serviços Automotores LTDA, a empresa Nobre Eletricidade – ME, a empresa Onelio 
Arantes Lima ME, a empresa Ronaldo Adriano Alves ME, a empresa Damião Bozano da Silva 
ME, a empresa Paulo de Tarso Rufino Leite ME, empresa Daniely de Sousa Dantas Lira – ME e 
o Sr. Moises Nunes Biano, para abertura dos envelopes de habilitação da TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00011/2022, cuja abertura será no dia 22.03.2022 às 08:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. Os envelopes serão abertos com 
a presença ou não dos licitantes.

Aguiar-PB, 10 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresa/pessoas físicas: A Srª. Elisandra 
Andrade da Costa, o Sr. Manoel Rafael Silva Rodrigues, o Sr. Damião de Bozano Moura da Silva, o 
Sr. Francisco Sabino Sobrinho, a Srª. Evelyn Vilma Leite Valdez, a Srª. Luzia Eva Neta Cruz, a Srª. 
Jaciara Pereira Alves, a Srª. Rozeilda Matias Leite, a Srª. Onelia Batista Arantes Lima, o Sr. José 
Dantas Pereira, a Srª. Rayssa Pereira Suassuna Cabral de Lucena, a Srª. Zelia Maria Freire de 
Albuquerque, a empresa Gaudêncio Mendes de Sousa Filho – ME, o Sr. Damião José da Silva e a 
Srª Roseli Mendes Pedrosa Paulino,  para abertura dos envelopes de habilitação da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00012/2022, cuja abertura será no dia 22.03.2022 às 09:30 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. Os envelopes serão abertos 
com a presença ou não dos licitantes.

Aguiar-PB, 10 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 0050/2021, em 19/04/2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e o Sr. MAXWELL MALT ARAÚJO PEREIRA MELO
OBJETO: Contratação de serviços de condutor de ambulância com carga horária de 40 horas 

semanais, junto a Secretaria de Saúde. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 10 de Março de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - 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 parceladas de Carne, Frango, 
Linguiça Calabresa, Salsicha, destinados a Merenda dos alunos da rede municipal de ensino e para 
o desenvolvimento dos programas, ações e atividades das Secretarias do Município de Araçagi. 
Abertura da sessão pública: 14:30 horas do dia 24 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: 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) 99145–6044. E-mail: 
licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Araçagi - PB, 10 de Março de 2022
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente a atividades paisagísticas atendendo as necessidades da Secretaria de Meio 
Ambiente. 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 
00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 10 de Março de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Incitações, configurações e 
manutenção de redes sem fios (Wireless), links de internet com capacidades de 50 MEGAS Zona 
Rural a 200 MEGAS Zona Urbana e 1000 megas para o mercado público, para diversos setores 
da administração, no período de 12 (doze) meses. 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 10 de Março de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para prestação serviços especializados de confecção de prótese dentária para atender 
a população do município de Araçagi. 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 10 de Março de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00009/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 11:30 horas do dia 24 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de exame de ultrassonografias diversas a serem realizadas em nosso 
município, visando atendermos as necessidades dos nossos munícipes e colaborar com elucidações 
diagnósticas. 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 
00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 10 de Março de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:00 horas do dia 24 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de materiais de construções diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 10 de Março de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para Constru-

ção de uma passagem molhada no Sítio Quandú localizada neste Município. LICITANTES 
HABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA APODI EIRELI; 
CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI; CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS 
EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DUARTE MARTINS CONS-
TRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL E LOCACOES EIRELI; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; 
GR CONSTRUTORA EIRELI; GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; HARG EM-
PREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; J R MUNIZ ENGENHARIA 
EIRELI; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS 
EIRELI; N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; R 
F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; STAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA; TRABES CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI. . LICITANTES 
INABILITADOS: GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA; JGM ENGENHA-
RIA E INCORPORACAO LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se 
que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 21/03/2022, às 14:00 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99145–6044. 

E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 
Araçagi - PB, 10 de Março de 2022

GÉSSICA BATISTA DA SILVA
Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o for-
necimento de peças, serviços e acessórios, destinados a frota veicular de ônibus, caminhões e 
máquinas pesadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal 
nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/
home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 10 de Março de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE 
MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefo-
ne: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.
br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 10 de Março de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Constru-
ção de Pavimentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos na cidade de 
Assunção-PB, através do Convênio SICONV n.º 885595/2019 - Operação CEF n.º 1064784-
45/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, da Lei 8.666/93/Tomada de Preços nº 00002/2021. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00084/2021 - JMSV CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 
30.999.688/0001-26 - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício financeiro de 2022. 
ASSINATURA: 31.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Implantação 
de Pavimentação em vias públicas urbanas no município de Assunção – PB, através do Convênio 
SICONV n.º 889389/2019 – Operação CEF n.º 1065961–17/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, 
da Lei 8.666/93/Tomada de Preços nº 00003/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 
00090/2021 - Arrimo Engenharia Ltda - CNPJ: 05.446.272/0001-33 - 1º Aditivo - prorroga o prazo 
até o final do exercício financeiro de 2022. ASSINATURA: 31.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO 

REGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA A 
DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, POR OCASIÃO DA 
SEMANA SANTA DO ANO DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 10 de Março de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 24 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL 
MÉDICO– HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM–PB NO 
EXERCÍCIO DE 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 10 de Março de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Março de 2022, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ESQUADRIAS 
E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 10 de Março de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e GE HEALTHCARE DO BRASIL COMER-

CIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Nº 00.029.372/0002-
21. Ref. PE 00001/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE (TOMÓGRAFO 
COMPUTADORIZADO) PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11429.813000/1200-03, MEDIANTE 
EDITAL E SEU TERMO DE REFERÊNCIA. Extrato do 5º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 
00075/2020, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CON-
TRATUAL DE PRAZO 4 (quatro) meses, passando sua vigência perdurar de 25.02.2022 até 
25.06.2022., sob a dotação orçamentária: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM  
10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
– MAC 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 
675.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  214.000000 TRANSFEREN-
CIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL  
676.4.4.80.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . Assinaturas da prorrogação 
contratual em: 25/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2022

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para executar Obra de Construção 
de Uma Escola de 12 (Doze) Salas de Aula, com uma Área Society, na sede do município de 
Bom Sucesso–PB, através do Convenio nº 198/2021–SEECT/PB. LICITANTES HABILITADOS: 
AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI; ARRIMO ENGENHARIA EIRELI; CARAMURU 
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA; COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA 
E LOCACOES EIRELI; COMPACTO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CONCRETISA 
CONSTRUTORA EIRELI; COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; CRV CONSTRUCO-
ES E SERVICOS LTDA; INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; JES ENGENHARIA E 
SERVICOS EIRELI; M H F DE FREITAS EIRELI; M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 
MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E 
OBRAS URBANISTICAS EIRELI; PILOTIS – PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA – EPP; PRIIMEE.
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA; RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME; SINAI CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; SOMOS CONSTRUCOES EIRELI; WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS 
E COMERCIO EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: A & P EDIFICACOES CONSTRUCOES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA; A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ATLANTA 
CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI; CONFIL EMPREENDIMENTOS E SER-
VICOS EIRELI; CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS – EIRELI; CONSTRUSOL 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; DEMONTIER MENDONCA DE ARAUJO JUNIOR; 
ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI; F A CONSTRU-
COES E COMERCIO LTDA; FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA; JQ 
CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI; LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS 
E LOCACOES EIRELI; ME ENGENHARIA E SERVICOS LTDA; PLANFORTE CONSTRUCAO E 
PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI; PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI; ROQUE CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI; SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; VIEIRA 
GOMES CONSTRUTORA EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se 
que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 21/03/2022, às 15:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@
bomsucesso.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 18 de Fevereiro de 2022
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO RETIFICAÇÃO NO AVISO
DE PREGÃO ELETRÔNICO 25003/2022

No Aviso de Pregão Eletrônico publicado no DOE pág 39 e jornal a UNIÃO dia 10/03/2022 pág 25 
ONDE LÊ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25001/2022 LEIA-SE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25003/2022.

Campina Grande - PB, 10 de Março de 2022
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas 
do dia 28 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Em-
preitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.
br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.
jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 10 de março de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Li5citação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE 

CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público 
que realizará às 09:00 horas do dia 29 de março de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo ME-
NOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO NO PARQUE DA CRIANÇA, A 
FIM DE ATENDER À IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0 NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE – PB. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Cam-
pina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos 
e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 10 de março de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Li5citação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM 
MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO PEDRA D’ÁGUA (COORDE-
NADAS: 6° 46’ 22” S E 35° 50’ 56” W) DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 907727/2020/MDR/CAIXA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 186.647,83. 
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 Comis-
são Permanente de Licitação, Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB. CEP: 
58238–000 - Tel.: (83) 3634–1141, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Email: 
licitacaocasserengue@hotmail.com.

CASSERENGUE - PB, 09 de Março de 2022.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO.

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0019/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER 
AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL “BRASIL SORRIDENTE”, CONFORME A PORTARIA 
N° 1.825/2012/MS, PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO – PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE 
SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 11/03/2022, ÀS 09H00MIM; ENCERRAMENTO DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/03/2022, ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
23/03/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/03/2022 ÀS 
09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDE-
REÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E HTTP://CONCEICAO.PB.GOV.BR/
ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES. 

CONCEIÇÃO/PB, 09 DE MARÇO DE 2022.
MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 0002/2022

A Prefeitura Municipal de Conceição/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de execução de empreitada por preço unitário, às 10:00 
(DEZ) horas do dia 28 DE MARÇO DE 2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E PASSAGEM MOLHA-
DA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB. A sessão pública será realizada na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada no Centro Administrativo Municipal da Prefeitura Municipal de 
Conceição, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição 
– PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Conceição (http://conceicao.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes) ou por e-mail 
(licitacao@conceicao.pb.gov.br), a partir da publicação deste aviso.

Conceição/PB, 09 de março de 2022.
FRANCISCO EDIVAN CIRILO VIEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0021/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA E DIÁRIA DE 

PÃES, SALGADOS, BOLOS E BISCOITOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SE-
CRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB. 
ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOM-
PRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 14/03/2022, 
ÀS 14H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/03/2022, ÀS 
08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/03/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS: 25/03/2022 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, 09 DE MARÇO DE 2022.
FIDEL FERREIRA LEITE

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO

DE PRAZO AO CONTRATO Nº 053/2021
Pregão Eletônico Nº 001/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Rede Lucena 

Coremense de Combustíveis Ltda-EPP, CNPJ nº 17.220.038/0001-72. Considerando, que a vigência 
do presente contrato vai até 01/03/2022 e fundamentado na cláusula segunda pode ser prorrogado 
na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.Desta forma vendo a necessidade de continuação do 
fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela 
contratada a vigência passará de 01/03/2021 a 01/03/2022, para a nova vigência de 01/03/2022 a 
31/12/2022, e ainda e por se tratar de fornecimento/serviços de natureza continuada, desta forma 
fica justificada a prorrogação da vigência. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram solicitadas. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. Thiago 
Araruna Lucena  (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022.

Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada:  Rita Alves Farmácia - Framácia Bem Estar-
-ME, CNPJ Nº 42.323.648/0001-49. Objeto: Aquisição de medicamentos que não compõe o elenco 
da assistência farmacêutica básica, com maior percentual de desconto, constantes na tabelada 
câmera de regulação do mercado de medicamentos da agência nacional de vigilância sanitária 
(CMED/ANVISA) para atender a demanda da secretaria municipal de saúde de Coremas-PB. Funda-
mentação Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; Valor Contratual R$ 15.840,00 (quinze 
mil oitocentos e quarenta reais).Termo de Dispensa em: 18/02/2022. Ratificação em: 18/02/2022.

Coremas-PB, 18 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022.

Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Rita Alves Farmácia - Framácia Bem 
Estar-ME, CNPJ Nº 42.323.648/0001-49. Objeto: Aquisição de medicamentos que não compõe 
o elenco da assistência farmacêutica básica, com maior percentual de desconto, constantes na 
tabelada câmera de regulação do mercado de medicamentos da agência nacional de vigilância 
sanitária (CMED/ANVISA) para atender a demanda da secretaria municipal de saúde de Coremas-
-PB. Vigência até: 21/05/2022. Valor global: R$ 15.840.,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais).

Coremas-PB, 21 de fevereiro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO Nº 080/2021
Processo Administração Nº 038/2021. Inexigibilidade de licitação Nº 004/2021. Contratante: 

Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: SAAGP Contabilidade e Consultoria Em Gestão Pública 
Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77. Considerando, que ambos contratos as vigências se encerram 
em 02 de abril de 2022, a necessidade da continuação dos serviços especializados acima citados, 
por se tratar de serviços de natureza continuada, a boa qualidade dos serviços que vem sendo 
prestados até aqui pela contratada, a confinação no profissional, a orientação para os secretários 
municipais e o zelo com a execução dos serviços diariamente prestados. Desta forma fica prorrogada 
a vigência de contrato (080/2021) por mais 12 (doze) meses e seus respectivos valores contratuais. 
Assim o valor total que fica aditivado é de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) pelos 12 (doze) 
meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes assinantes: Irani Alexandrino da Silva  (Pela contratante) e o Sr. Jacé 
Alves de Oliveira (Pela contratada).

Coremas-PB, 09 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

DE VALOR E PRAZO AO CONTRATO Nº 081/2021
Processo Administração Nº 038/2021. Inexigibilidade de licitação Nº 004/2021. Contratante: 

Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: SAAGP Contabilidade e Consultoria Em Gestão Pública 
Ltda-ME, CNPJ: 41.063.539/0001-77. Considerando, que ambos contratos as vigências se encerram 
em 02 de abril de 2022, a necessidade da continuação dos serviços especializados acima citados, 
por se tratar de serviços de natureza continuada, a boa qualidade dos serviços que vem sendo 
prestados até aqui pela contratada, a confinação no profissional, a orientação para os secretários 
municipais e o zelo com a execução dos serviços diariamente prestados. Desta forma fica prorrogada 
a vigência de contrato (081/2021) por mais 12 (doze) meses e seus respectivos valores contratuais. 
Assim o valor total que fica aditivado é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pelos 12 (doze) 
meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes assinantes: Irani Alexandrino da Silva  (Pela contratante) e o Sr. Jacé 
Alves de Oliveira (Pela contratada).

Coremas-PB, 09 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
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 28 de 
Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, com a inclusão 
de condutor, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape, 
conforme termo de referencia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com. Edital: www.cuitedemaman-
guape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 10 de Março de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2022
OBJETO: Confecção de camisetas, tipo fardamento, para compor o Kit Pedagógico Estudantil 

para o ano letivo de 2022. O recurso interposto pela empresa JOAO MARTINHO DA SILVA foi julgado 
improcedente. Foi considerada vencedora do certame o licitante: AGS COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - Valor: R$ 27.830,00. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, no horário das 07:30 
as 11:30 horas dos dias úteis

Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB,09 de Março de 2022.

MARIA GORETE DA SILVA 
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixe congelado – gênero 
alimentício perecível –, para distribuição gratuita à população comprovadamente carente, na Sema-
na Santa. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 24 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. 
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 09 de Março de 2022
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL 
DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00015/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 
02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 1005 2010 – Manter as Atividades do Ensino Fun-
damental – MDE 12 361 1005 2011 – Manutenção de Programas com Recursos do FNDE Elemento 
de Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 09/12/2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 07801/2021 - 09.12.21 
- NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 138.692,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Presidente da Comissão e observado parecer 

da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade nº 00018/2021, que objetiva: Contratação de 
escritório advocatício requerente para o ajuizamento de ação ordinária por meio do qual se buscará 
a compensação financeira - COMPREV.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Revogada.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: Locação de 01 veículo 
tipo caminhão para melhor atender as necessidades do matadouro Público; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: WELLINGTON ALCANTARA GAIAO - R$ 132.000,00.

Guarabira - PB, 18 de Fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2022, que objetiva: Aquisições de 
Refeições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões 
de participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autorida-
des eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto 
durar os quantitativos ou até dezembro de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GIANE FÉLIX DOS SANTOS VICTOR - R$ 50.160,00; SILVANE DA SILVA 
RODRIGUES 09692198499 - R$ 66.000,00.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada no ramo pertinente para prestação de serviços em manutenções em 
eletrodomésticos e outros pertencentes a Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANTONIO PEREIRA FILHO - R$ 54.060,00; JOSÉ FÉLIX DE 
LUNA - R$ 23.550,00.

Guarabira - PB, 24 de Fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Carnes e peixes para atendimento das necessidades da administração municipal e complementação 
da merenda escolar no exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FRIGORÍFICO ESTRELA LTDA - R$ 63.588,00; SEVERINO MANOEL DA SILVA 
HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 497.709,00.

Guarabira - PB, 18 de Fevereiro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Pneus/outros para melhor funcionamento das Secretarias Municipais até dezembro de 2022; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO MARCELO PEI-
XOTO DE MENDONÇA - R$ 231.840,00; CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS 
PARA VEICULOS AUTOM - R$ 402.630,00; NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 506.106,00.

Guarabira - PB, 02 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Bolsas de colostomia para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde para o exercício 
de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TECNOCENTER 
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 275.000,00.

Guarabira - PB, 18 de Fevereiro de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00017/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00017/2022, 
que objetiva: Locação de um imóvel tipo GALVÃO localizado no sítio ITAMATAY- PB 075 zona rural, 
destinada a atividade de COLETA SELETIVA (triagem), referente ao período de fevereiro a março.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEONARDO CESAR 
PONTES – R$ 3.617,00 - Três Mil Seiscentos e Dezessete Reais.

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

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00018/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00018/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE 
MÓVEL, PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE GUARABIRA/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS 
POR IMAGEM LTDA. CNPJ: 30.431.360/0001-09. Valor: R$ 15.000,00 - (QUINZE MIL REAIS)

Guarabira - PB, 08 de março de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00019/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00019/2022, 
que objetiva: Locação de Imóvel localizado na Rua Cel. João Pimentel, 85 - Centro - Guarabira/
PB para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO referente ao período 
de março de dezembro de 2022.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOSE DE SOUZA– R$ 25.358,30 - Vinte e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais 
e Trinta Centavos.

Guarabira - PB, 08 de março de 2022.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE 
MÓVEL, PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE GUARABIRA/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00018/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS. Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022. Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR 
IMAGEM LTDA - R$ 15.000,00 - QUINZE MIL REAIS- CT Nº 00109/2022 – 08.03.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00018/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE 

EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL), UTILIZANDO UNIDADE 
MÓVEL, PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO SUS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DE GUARABIRA/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 08.03.2022

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Cel. João Pimentel, 85 - Centro - Guarabira/PB 
para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO referente ao período de 
março de dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00019/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2022 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e JOSE DE SOU-
ZA- R$ 25.358,30 - Vinte e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos. - CT 
Nº 00110/2022 – 08/03/2022.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
GESTORA

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00019/2022.
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Cel. João Pimentel, 85 - Centro - Guarabira/

PB para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO referente ao período 
de março de dezembro de 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO: GESTORA, em 08/03/2022.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um imóvel tipo GALVÃO localizado no sítio ITAMATAY- PB 075 zona rural, 
destinada a atividade de COLETA SELETIVA (triagem), referente ao período de fevereiro a março. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00017/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Março de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e LEONARDO CESAR PONTES- R$ 3.617,00 - Três Mil Seiscentos 
e Dezessete Reais. - CT Nº 10096/2022 – 25/02/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00017/2022.
OBJETO: Locação de um imóvel tipo GALVÃO localizado no sítio ITAMATAY- PB 075 zona rural, 

destinada a atividade de COLETA SELETIVA (triagem), referente ao período de fevereiro a março.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 25/02/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Inexigibilidade nº 00018/2021. OBJETO: Contratação de escritório advocatício 
requerente para o ajuizamento de ação ordinária por meio do qual se buscará a compensação 
financeira - COMPREV. AUTORIZAÇÃO: 18/10/2021. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico 
nos Autos. DATA: 29/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua João Lordão, s/n - Bairro Nordeste - Guarabira/PB 
para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao período de março a dezembro 
de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00020/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE- R$ 
18.000,00 - Dezoito Mil Reais. - CT Nº 00111/2022 – 08/03/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00020/2022.
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua João Lordão, s/n - Bairro Nordeste - Guarabira/

PB para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao período de março a 
dezembro de 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO: PREFEITO, em 08/03/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua João Lordão, s/n - Bairro Nordeste - Guarabira/PB 
para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao período de março a dezembro 
de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00020/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 - 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE- R$ 
18.000,00 - Dezoito Mil Reais. - CT Nº 00111/2022 – 08/03/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
PREFEITO

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00020/2022.
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua João Lordão, s/n - Bairro Nordeste - Guarabira/

PB para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao período de março a 
dezembro de 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO: PREFEITO, em 08/03/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de 01 veículo tipo caminhão para melhor atender as necessidades do mata-
douro Público. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2022 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00090/2022 - 18.02.22 - WELLINGTON ALCANTARA GAIAO - R$ 132.000,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Solon de Lucena, 45 – Centro – Guarabira/PB, às 13h00min, do dia 24 de março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de combustível, 
conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 13h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3271 3176 e 3271 1946.

Guarabira - PB, 08 de março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira
 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Solon de Lucena, 45 – Centro – Guarabira/PB, às 13h30min, do dia 24 de março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE, destinados a atender às necessidades administrativas referentes ao exercício 
de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 13h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3271 3176 e 3271 1946.

Guarabira - PB, 08 de março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 45 – Centro – Guarabira/PB, às 13h00min, do dia 25 de março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de gêneros ali-
mentícios, produtos de limpeza e higienes pessoais no exercício de 2022. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 13h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3271 3176 e 3271 1946.

Guarabira - PB, 08 de março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, 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; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGNALDO PEREIRA SOUZA 
- R$ 80.000,00; ELIJAMES VELOSO DOS SANTOS - R$ 65.000,00.

Ibiara - PB, 10 de Março de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Dispensa de Licitação Nº DV00038/2021. Contrato: 00318/2021-CPL. Aditivo: 
01. Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE EN-
GENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO 
MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. Condições de Pagamento: Conforme Planilha de Medição. Valor 
Global de R$ 1.035.975,69 (UM MILHÃO TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E 
CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). Rubrica orçamentaria: Recursos Próprios 
do Município de Itapororoca: 11.110 Sec Municipal de Agricultura 20 605 0643 1018 Const/Ampl/
Reforma de Mercado e Matadouro Público 000207 4490.51 99 Obras e Instalações. Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: DANIELE MAIA DA SILVA. Data da 
Assinatura do Contrato: 10 de Dezembro de 2021. Data da Assinatura do Aditivo: 08 de Fevereiro 
de 2022. Vigência do Aditivo: 08 de Novembro de 2023. 

Itapororoca - PB, 08 de Fevereiro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.006/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM TRAILER CASTRA MÓVEL, REFERENTE AO CONVÊNIO 
Nº 915315/2021, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,PARA ESTRU-
TURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL, INCLUINDO O CONTROLE 
POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE-SEMAM, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.069/2022.
Data da sessão: 24/03/2022
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 10 de março de 2022.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada para compra de combustível e derivados de petróleo a serem fornecidos de 
forma parcelada destinados a frota de veículos que estão em trânsito intermunicipal e interestadual 
fora do Município de Juru PB. Exercício financeiro 2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 23 de março de 2022. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 23 de março de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Juru - PB, 11 de março de 2022.
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CON-

CLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I, NA VILA FLORESTAL, MUNICÍPIO DE LAGOA 
SECA – PB. 

LICITANTES HABILITADOS: ELEVACAO ENGENHARIA LTDA; FC – FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA.; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; QUALITY CONSTRU-
COES LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. 

LICITANTES INABILITADOS: CARLOS FERNANDES SOBRINHO LTDA, por não atende aos 
itens: 8.2.3, inciso II, 8.2.15, 8.2.17, do presente edital; DIAS CONSTRUCOES LTDA – EPP, por 
não atende aos itens: 7.5.1, 8.2.3.1.2, 8.2.8, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17 e 8.3.2, do presente edital. 

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 
23/03/2022 às 09h00min, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro 
- Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 10 de Março de 2022
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CON-

CLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I, NA VILA FLORESTAL, MUNICÍPIO DE LAGOA 
SECA – PB. 

LICITANTES HABILITADOS: ELEVACAO ENGENHARIA LTDA; FC – FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA.; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; QUALITY CONSTRU-
COES LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. 

LICITANTES INABILITADOS: CARLOS FERNANDES SOBRINHO LTDA, por não atende aos 
itens: 8.2.3, inciso II, 8.2.15, 8.2.17, do presente edital; DIAS CONSTRUCOES LTDA – EPP, por 
não atende aos itens: 7.5.1, 8.2.3.1.2, 8.2.8, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17 e 8.3.2, do presente edital. 

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 
23/03/2022 às 09h00min, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro 
- Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 10 de Março de 2022
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços objetivando a realização de CONCURSO PÚBLICO para provimento 
de cargos efetivos, incluindo todos os procedimentos técnicos e administrativos necessários e 
exigidos pelo Tribunal de Contas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 09 de Março de 2022
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: ANTONIO MARCOS PADRE BADU – ME, CNPJ Nº 23.937.523/0001-64
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmara de ar e protetor para a 

frota de veículos da Prefeitura de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$ 1.008.680,00 (um milhão, oito mil e seiscentos e oitenta reais). 

Piancó-PB, 10 de março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 10 de Março de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Comissão de Licitação, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que, foi ADIADA, para o dia 16/03/2022, às 10:00 horas a sessão 
pública para abertura das propostas preços da licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 
00005/2021, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME – CT 1074308–88/2020. Qualquer dúvida poderá ser 
esclarecida na sala da Comissão de Licitação no endereço: Rua Vicente Neri, 78, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com.

Prata, 10 de março de 2022.
Amanda Gabriela Batista Silva

Presidenta da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE-
AMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS – CT 1064771–77/2019. FUN-
DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Os recursos financeiros para 
custear a referida despesa serão oriundos do CT 1064771–77/2019 e Próprios do Município de 
Prata a título de contrapartida: 05.01 – 15 782 3006 1062 – 4490.51 00.. VIGÊNCIA: até 04/07/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Prata e: CT Nº 20301/2021 - 04.03.22 - V N 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 507.228,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
OBJETO: Aquisição de pneus e câmaras de ar diversos, para melhor atender as necessidades 

das secretarias deste município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes em-
presas:  DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI; IVANILTO 
DA COSTA VIEIRA;     JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS; LARISSE LEONIA DE PONTES 
NERI E VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, para continuação dos trabalhos e abertura dos 
envelopes Proposta de Preços e fase de lances verbais, que será realizado no dia 15 de março de 
2022 às 15:30 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, 10 de março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto:  Contratação de prestação de serviço de execução de pequenas construções, manutenção 
e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas, conforme Termo de Referência e Edital no 
município de Santa Inês/PB. Situação: ADJUDICADO em 08/03/2022. Adjudicado para: GR CONS-
TRUTORA EIRELI - Tipo: Eireli, CNPJ nº 27.450.426/0001-01, VALOR R$ 269.987,76 - Endereço: 
Av. Solon de Lucena, 356 - Centro - CONCEIÇÃO - PB.

Santa Inês - PB, 08 de março de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

 Pregoeira Oficial
FELIX HENRIQUE VIEIRA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de Santa Inês - PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2022, cujo OBJETO:  
Contratação de prestação de serviço de execução de pequenas construções, manutenção e reparo 
em geral em prédios, vias e praças públicas, conforme Termo de Referência e Edital no município de 
Santa Inês/PB, conforme Convênio n 294/2021, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: GR CONSTRUTORA EIRELI - Tipo: Eireli, CNPJ nº 27.450.426/0001-01, VALOR 
R$ 269.987,76 - Endereço: Av. Solon de Lucena, 356 - Centro - CONCEIÇÃO - PB.

Santa Inês - PB, 08 de março de 2022.
FELIX HENRIQUE VIEIRA LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Inês/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00002/2022 a Abertura dos Envelopes de Envelopes de Habilitação da referida licitação, que 
tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de 01 
(uma) quadra escolar coberta com vestuário, no município de Santa Inês/PB, conforme Termo de 
Compromisso PAC207819/2014. Assim a sessão para Abertura dos Envelopes de Habilitação será 
realizada no dia 16 de março de 2022, às 11:00hs.  Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos 
na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, Av. Vinte e 
Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês – PB.

Santa Inês, 10 de março de 2022.
Raimundo Pereira S Júnior 

Presidente da CPL/PMSI

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
A Câmara Municipal de Santa Luzia/PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pe. Juvino nº 10, Centro, Santa Luzia - PB, às 08:30 horas 
do dia 25 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de combustíveis (gasolina) para a Câmara Municipal de Santa Luzia/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/1993. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
camaramunicipal_santaluziapb@yahoo.com.

Santa Luzia - PB, 10 de Março de 2022.
WALBER ARAÚJO OLIVEIRA

Pregoeiro

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de março de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 022/2022, 

cujo objeto AQUISIÇÃO DE QUADROS EUCAPLAC BRANCOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para às 
09h00m do dia 25 de Março de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portalde-
compraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 10 de Março de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 10 de março de 2022. 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR 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, os quais apontam como proponente vencedor:

- 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)
Publique-se e cumpra-se.

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 25 de março de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,  
para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS ROTINAS DO SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTA RITA/PB. Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/editais;  www.
tce.pb.gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 10 de março de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 023/2022, cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, 
para às 09h00m do dia 24 de Março de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 10 de Março de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVIDO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do 
dia 31 de Março 2022, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE E PRAÇA, NOS LOTEAMENTOS SOL NASCENTE E PLANO DE VIDA, NO BAIRRO 
DE TIBIRI II, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.
com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/e ditais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 10 de Março de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
OBJETO: Contratação dos serviços de transporte de estudantes da zona rural para a sede 

do município, incluindo veículos e condutores devidamente habilitados, para atender a demanda 
da Secretaria de Educação do Município de São Bentinho/PB, Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Data e local, 09:00 horas do dia 22 de março de 2022, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 08 de março de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2022
OBJETO: Fornecimento parcelada de materiais e produtos hospitalares, para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 
horas do dia 23/03/2022, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, 
Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br;www.tce.pb.gov.br.  

São Bentinho - PB, 09 de março de 2022
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00004/2022, para o dia 23 de Março de 2022 às 10:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 23 de Março de 2022 às 10:31 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB. 
Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

São João do Tigre - PB, 11 de Março de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 09:00 horas do dia 24 de 
Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação 
de empresa especializada na implantação de sistema de energia solar nas escolas do município 
– EMEF Tenente Titico Gomes, EMEIF Luiz Gomes de Sousa Costa e Creche Gabriela Wanderley 
conforme Convênio Estadual nº 0060/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 09 de Março de 2022
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
São Sebastião de Lagoa de Roça – Paraíba

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2022, que objetiva: Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacio-
nalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de con-
tribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto 10.188 de 20 
de dezembro de 2019; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EM-
PRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA – DATAPREV S.A. - R$ 9.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de Março de 2022
MARIA FRANCISCA DE FARIAS

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2022, que objetiva: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Assessoria 
Técnica Especializada nas áreas de planejamento, monitoramento gerenciamento de Planos de 
Trabalho e Projetos voltados para captação de recursos nas esferas, Estadual Federais, junto ao 
SICONV e subsidiárias. Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica 
Especializada nas áreas de planejamento, monitoramento gerenciamento de Planos de Trabalho 
e Projetos voltados para captação de recursos nas esferas, E; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA’ - R$ 24.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Março de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
São Sebastião de Lagoa de Roça – Paraíba

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da 

compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previ-
dência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito 
de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto 10.188 de 20 de dezembro de 
2019. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02.100 –02.100.09.272.2018.2046 
–3390.39.00.00 – 800. VIGÊNCIA: até 02/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Municipais de São Sebastião de Lagoa de Roça – Paraíba e: CT Nº 00007/2022 
- 02.03.22 - Empresa De Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A. - R$ 9.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N. º 003/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá, no dia 25 de Março de 2022 as 10:00, tendo como objetivo: Aquisição de Patrulha 
Mecanizada, conforme proposta nº 025401/2021; A reunião ocorrerá no portal compras publicas, 
através do endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br; Para maiores informações e-mail: 
cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 10 de Março de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N. º 004/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá, no dia 25 de Março de 2022 as 11:00, tendo como objetivo: Aquisição de Patrulha 
Mecanizada, conforme proposta nº 050319/2021; A reunião ocorrerá no portal compras publicas, 
através do endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br; Para maiores informações e-mail: 
cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 10 de Março de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022
O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório do tipo Menor Preço.  Objeto: 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES REFERENTE A COMPLEMEN-
TAÇÃO DA PROPOSTAS DE Nº 05626.697000/1140-01 E 05626.697000/1140-02 DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 
Abertura das propostas no dia 04 de Abril de 2022, às 09:00h, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da 
transparência. Informações cplsousa2017@yahoo.com.br. 

09 de Março de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2022
OBJETO CONTRAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VERANEIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, convoca os licitantes: ADRIANO RIBEIRO 
DE MORAES 96589221472; EVANGELISTA DUARTE MOREIRA 01983616451; EVERTON FELIPE 
DE SOUZA MOREIRA 70927160471; JULIO VALDENIS ALBINO DOS SANTOS 10644175400; LIN-
SERV SERVICOS EIRELI; SEVERINO DA SILVA FILHO 04355171477; VR EMPREEMDIMENTOS 
E SERVICOS EIRELI, para a sessão pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 15:00 
horas do dia 15/03/2022, na sala da CPL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 09 de março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.058/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta 

licitação para Aquisição de forma de parcelada de carnes e frangos e frios e seus derivados, des-
tinado as atividades de todas as secretarias do município de Vista Serrana/PB, conforme termo 
de referência em anexo.

A reunião será no dia 24 de março de 2022, ás 08hs:30min na sala da CPL, no endereço Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB – E-mail vistaserranacpl@
gmail.com - site www.tce.gov.pb.br,

Vista Serrana, PB, 10 de março de 2022.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.059/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº.007/2022
OBJETIVO: Aquisição parcelada de peças para veículos leves e pesados, destinados a frota 

de veículos e agregados do município de Vista Serrana/PB, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

A reunião as 09hs:30min do dia 24 de março de 2022, na sala da CPL, Informação na sala da 
Comissão Permanente de Licitação no Endereço Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro - E-mail: 
vistaserranacpl@gmail.com, www.tce.gov.pb, de segunda a sexta de 07hs:00min as 12hs;00min.

Vista Serrana-PB, 10 de março de 2022.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial /MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.061/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição de forma de parcelada de Equipamento informática destinada as atividades de todas 
as Secretarias do município de vista serrana, conforme especificações do edital e seus anexos.

 A reunião será no dia 24 de março de 2022, ás 13hs:00min, Informação no endereço na Sala 
de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, 
localizada a Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de 
segunda a sexta das 07:00 às 12;00hs. vistaserranacpl@gmail.com - www.tce.gov.pb

Vista Serrana-PB, 10 de março de 2022.
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.062/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de material de construção para todas as secretarias do município de Vista 
Serrana/PB, conforme termo de referência anexo I do edital.

 A reunião será no dia 31 de março de 2022, às 09hs:30min, Informação na sala da Comissão 
Permanente de Licitação no Endereço Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro - E-mail: vistaser-
ranacpl@gmail.com, www.tce.gov.pb, de segunda a sexta de 07hs:00min as 12hs;00min.

Vista Serrana-PB, 10 de março de 2022.
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/MVS

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª.2022.063/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 
para Aquisição parcelada de Pneus de primeira linha e acessórios destinados a frota de veículos do 
município de Vista Serrana/PB conforme termo de referência anexo I do edital,

A reunião será as 13hs:30min do dia 31 de março de 2022,
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de 

VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. de 07hs:00min as 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana-PB, 10 de março de 2022.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª.2022.064/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
O município de VISTA SERRANA através de sua pregoeira torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de material elétrico destinados aas atividades de todas as secretarias do 
município de vista serrana, conforme termo de referência anexo I do edital. 

A reunião será no dia 01 de abril de 2022, ás 08hs:30min na sala da CPL, Informação no Sala 
de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, 
localizada a Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de 
segunda a sexta de 07hs:00 as 12hs;00min. vistaserranacpl@gmail.com - www.tce.gov.pb

Vista Serrana, PB, 10 de março de 2022
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª.2022.065/2022
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

O município de VISTA SERRANA através de seu Pregoeira torna público, que está aberta licitação 
para Aquisição de forma de parcelada de material de limpeza, higiene e saneantes destinado as 
atividades das secretarias do município de Vista Serrana/PB conforme termo de referência em anexo.

A reunião será no dia 01 de abril de 2022, ás 13hs:30min 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de 

VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. de 07hs:00min as 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana, PB, 10 de março de 2022
TAMIRES PINHEIRO XAVIER
PREGOEIRA OFICIAL/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº.2022.066/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022
OBJETIVO: Locação de um veículo tipo utilitário e Passeios destinados às atividades do GA-

BINETE DO PREFEITO do município de Vista Serrana/PB, conforme especificações do edital e 
seus anexos.

A reunião será no dia 01 de abril de 2022 ás 17hs:00min
Informação no Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA 
- Estado da Paraíba, de segunda a sexta de 07hs:00 as 12hs;00min. vistaserranacpl@gmail.
com - www.tce.gov.pb

Vista Serrana, PB, 10 de março de 2022
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.060/2022

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022
OBJETIVO: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que 

não constam no rol da Farmácia Básica do município de VISTA SERRANA, para atender os casos 
especiais e urgentes, destinados as pessoas carentes do município.

A reunião será no dia 31 de março de 2022 ás 08hs:30min.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua João Francisco Filho Nº. 236, 

Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba., e-mail- vistaserranacpl@gmail.com site www.tce.
gov.br, Fone/fax 83 3436-1137, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, 
no horário de 8hs:00min as 12hs:00min de segunda a sexta. 

Vista Serrana - PB, 10 de março de 2022.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Presidente da CPL

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

INTIMAÇÃO
A Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

por meio da Portaria nº 077 de 08 de fevereiro de 2022, publicada no D.O.E de 09 de fevereiro 
de 2022, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) Adolfo Pezzi Maia– REPRESENTANTE DA EMPRESA NASA, para 
comparecer perante esta Comissão no dia 18 de março de 2022, às 14:00h, com a finalidade de 
participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de DENUNCIANTE em sede do Processo 
nº SEE-PRC-2021/06837 o qual tem por objetivo apurar os fatos descritos no Ofício nº SEE-
-OFI-2021/03583, e demais documentos.

          Por fim, o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, será encaminhado 
via e-mail para vistas. Caso a parte não possua endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada 
nesta CPI/SEECT de segunda à sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 09 de março de 2022
Bel. Allef dos Santos Morais 

PRESIDENTE DA SINDICÂNCIA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022
PROCESSO Nº 19.000.001438.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓ-
GICO,  destinado aos HOSPITAIS: HPMGER, HRSRM, MPF,HGM, HRQ, HMSF, HRWL, HETCG 
e HGT,  conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 24/03/2022 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: gelic03@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 22-00368-8
João Pessoa, 10 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação 

supracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil 
para execução de serviços de engenharia a serem realizados na edificação que abriga o Depósito 
Judicial da Comarca de Guarabira/PB, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e  
demais anexos  do edital, foram HABILITADAS as seguintes empresas: WJX Construções e Serviços 
Ltda EPP,  Compacto Construções e Serviços Eireli ME, Construtora e Locadora Alexandre Ltda 
Epp, EXA Engenharia Ltda, Zoih Engenharia Ltda e Viabilize Serviços de Engenharia e Construção 
Ltda – ME Por fim, decide a Comissão pela abertura de prazo de recurso de acordo com o Art.109, 
Inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93.

 João Pessoa, 10 de março de 2022
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente da Comissão de Licitação do TJPB

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2231927 CPF: 665408014XX, CONTRATO: 2124144 CPF: 111092424XX, 
CONTRATO: 2237578 CPF: 160685804XX, CONTRATO: 2401291 CPF: 072302454XX, 
CONTRATO: 2227990 CPF: 105161777XX, CONTRATO: 2602721 CPF: 164630704XX, 
CONTRATO: 21103477 CPF: 715817704XX, CONTRATO: 0500345 CPF: 886237854XX, 
CONTRATO: 2139421 CPF: 105317984XX, CONTRATO: 2172020 CPF: 110415574XX, CON-
TRATO: 4200774 CPF: 659140314XX, CONTRATO: 2607216 CPF: 143163684XX, CONTRA-
TO: 2240608 CPF: 066009764XX, CONTRATO: 2142267 CPF: 160929614XX, CONTRATO: 
2134224 CPF: 084853884XX, CONTRATO: 2229177 CPF: 139562164XX, CONTRATO: 
2199671 CPF: 085441544XX, CONTRATO: 2173019 CPF: 108075054XX, CONTRATO: 
2165233 CPF: 069510494XX, CONTRATO: 2216820 CPF: 012126654XX, CONTRATO: 
2201818 CPF: 127677704XX, CONTRATO: 2105984 CPF: 023926234XX, CONTRATO: 
2200694 CPF: 069635594XX, CONTRATO: 2607239 CPF: 167004424XX, CONTRATO: 
2104476 CPF: 251145304XX, CONTRATO: 2239220 CPF: 117647454XX, CONTRATO: 2155780 
CPF: 135974854XX, CONTRATO: 2137359 CPF: 081249264XX, CONTRATO: 4104099 CPF: 
031667614XX, CONTRATO: 2176109 CPF: 009586274XX, CONTRATO: 2600789 CPF: 
954153004XX, CONTRATO: 2236629 CPF: 712723024XX, CONTRATO: 2234822 CPF: 
107766554XX, CONTRATO: 2104351 CPF: 020268144XX, CONTRATO: 21104660 CPF: 
116407124XX, CONTRATO: 2116343 CPF: 009355024XX, CONTRATO: 2188372 CPF: 110235234XX, 
CONTRATO: 2140252 CPF: 701617514XX, CONTRATO: 2100687 CPF: 025468174XX, 
CONTRATO: 2210726 CPF: 122666504XX, CONTRATO: 2162130 CPF: 051972964XX, 
CONTRATO: 2605748 CPF: 036795234XX, CONTRATO: 21100456 CPF: 852959221XX, 
CONTRATO: 2102513 CPF: 051313604XX, CONTRATO: 2401375 CPF: 155456754XX, 
CONTRATO: 6106722 CPF: 045800114XX, CONTRATO: 2236349 CPF: 103073074XX, 
CONTRATO: 1210777 CPF: 078937284XX, CONTRATO: 2215873 CPF: 028659664XX, 
CONTRATO: 2219055 CPF: 702811074XX, CONTRATO: 2134268 CPF: 711401484XX, 
CONTRATO: 2603579 CPF: 101723914XX, CONTRATO: 2206186 CPF: 074318204XX, 
CONTRATO: 2225081 CPF: 206218504XX, CONTRATO: 2200862 CPF: 074896554XX, 
CONTRATO: 2401362 CPF: 106634344XX, CONTRATO: 2169744 CPF: 788464204XX, 
CONTRATO: 21104115 CPF: 878760274XX, CONTRATO: 2150645 CPF: 798615124XX, 
CONTRATO: 2234307 CPF: 132172384XX, CONTRATO: 2133498 CPF: 025128474XX, 
CONTRATO: 2607215 CPF: 045754594XX, CONTRATO: 2601947 CPF: 130054854XX, 
CONTRATO: 2235125 CPF: 173786634XX, CONTRATO: 2189595 CPF: 048005314XX, 
CONTRATO: 2157937 CPF: 695744564XX, CONTRATO: 2609998 CPF: 118644857XX, 
CONTRATO: 2609143 CPF: 173331794XX, CONTRATO: 2203308 CPF: 120587294XX, 
CONTRATO: 1201335 CPF: 345076474XX, CONTRATO: 2100851 CPF: 134199744XX, 
CONTRATO: 2170301 CPF: 135054714XX, CONTRATO: 2613513 CPF: 057479624XX, 
CONTRATO: 2200266 CPF: 116151834XX, CONTRATO: 2613074 CPF: 175078834XX, CON-
TRATO: 2142598 CPF: 069001244XX, CONTRATO: 2192847 CPF: 113145774XX, CONTRA-
TO: 2234256 CPF: 024230044XX, CONTRATO: 2133594 CPF: 110556634XX, CONTRATO: 
0500263 CPF: 423839514XX, CONTRATO: 2120610 CPF: 132982724XX, CONTRATO: 
2600855 CPF: 711356164XX, CONTRATO: 0500818 CPF: 171549284XX, CONTRATO: 
2225350 CPF: 122801164XX, CONTRATO: 2239761 CPF: 132018284XX, CONTRATO: 
2147902 CPF: 119533294XX, CONTRATO: 2612053 CPF: 138759234XX, CONTRATO: 
4103320 CPF: 788448434XX, CONTRATO: 2110209 CPF: 102879234XX, CONTRATO: 
2609577 CPF: 709652044XX, CONTRATO: 2163690 CPF: 098893644XX, CONTRATO: 
2204081 CPF: 704139114XX, CONTRATO: 2134247 CPF: 480079864XX, CONTRATO: 
2195547 CPF: 700920704XX, CONTRATO: 2234318 CPF: 172959754XX, CONTRATO: 
2187574 CPF: 713210034XX, CONTRATO: 2134199 CPF: 110288344XX, CONTRATO: 
2237676 CPF: 135395714XX, CONTRATO: 4200557 CPF: 839701344XX, CONTRATO: 
2600797 CPF: 159120534XX, CONTRATO: 2236991 CPF: 079660504XX, CONTRATO: 
2600057 CPF: 352715128XX, CONTRATO: 2601663 CPF: 160908264XX, CONTRATO: 
2613560 CPF: 095626954XX, CONTRATO: 2225189 CPF: 394903004XX, CONTRATO: 
2174741 CPF: 423830994XX, CONTRATO: 2604419 CPF: 098456604XX, CONTRATO: 
2207040 CPF: 128789414XX, CONTRATO: 2236088 CPF: 048279364XX, CONTRATO: 
2229871 CPF: 528964204XX, CONTRATO: 2173278 CPF: 092069954XX, CONTRATO: 
2221329 CPF: 797159074XX, CONTRATO: 2217157 CPF: 025054004XX, CONTRATO: 
2157032 CPF: 093562764XX, CONTRATO: 2181267 CPF: 655985804XX, CONTRATO: 
2610798 CPF: 121481224XX, CONTRATO: 4200872 CPF: 893888874XX, CONTRATO: 
2189642 CPF: 127498734XX, CONTRATO: 21101252 CPF: 439501754XX, CONTRATO: 
2611725 CPF: 175476244XX, CONTRATO: 2209583 CPF: 125187554XX, CONTRATO: 
2199702 CPF: 136936244XX, CONTRATO: 2226536 CPF: 078661884XX, CONTRATO: 
2610574 CPF: 109869204XX, CONTRATO: 2237729 CPF: 079528674XX, CONTRATO: 
2193029 CPF: 727323774XX, CONTRATO: 21103481 CPF: 071366874XX, CONTRATO: 
2103103 CPF: 701617454XX, CONTRATO: 2160956 CPF: 047647534XX, CONTRATO: 
2402325 CPF: 139430754XX, CONTRATO: 2206499 CPF: 117445474XX, CONTRATO: 
2200937 CPF: 075101414XX, CONTRATO: 2611252 CPF: 095468214XX, CONTRATO: 
2133195 CPF: 007351284XX, CONTRATO: 2164330 CPF: 103346634XX, CONTRATO: 
2122645 CPF: 703892064XX, CONTRATO: 2106188 CPF: 713171534XX, CONTRATO: 
2237306 CPF: 083649784XX, CONTRATO: 2172463 CPF: 134651104XX, CONTRATO: 
2167010 CPF: 700429554XX, CONTRATO: 2151845 CPF: 709544444XX, CONTRATO: 
2607572 CPF: 700732574XX, CONTRATO: 6106470 CPF: 806202644XX, CONTRATO: 
2234389 CPF: 885776784XX, CONTRATO: 2116002 CPF: 096542054XX, CONTRATO: 
2221598 CPF: 673994364XX, CONTRATO: 2214731 CPF: 115644284XX, CONTRATO: 2233746 
CPF: 012727834XX, CONTRATO: 2113382 CPF: 115299434XX, CONTRATO: 2606255 CPF: 
139657684XX, CONTRATO: 2184084 CPF: 137532564XX, CONTRATO: 21102327 CPF: 
139614714XX, CONTRATO: 2610430 CPF: 450843698XX, CONTRATO: 2237020 CPF: 
172442794XX, CONTRATO: 2226587 CPF: 119874294XX

COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NOS ESTADOS DA PB, PE ,RN–COOPPROPAGA, 

Endereço: Av. Santos Dumont, 120, sala 302 Centro- João Pessoa-PB- CEP 58.013-170; 
CNPJ 22.796.842/0001-34; NIRE 2540000970-7

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA& ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Cooperativa Interestadual de Consumo dos Propagandistas e hVendedores de 

Produtos Farmacêuticos nos Estados da PB, PE ,RN, no uso das suas atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social e a lei 5.764/71, CONVOCA os associados, que nesta data somam-se 21(vinte e 
um), em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem da Assembleia Geral Ordinária que 
se realizará na sede da cooperativa na Av. Santos Dumont, 120, sala 302 Centro- João Pessoa-PB- 
CEP 58.013-170, no dia 26 de março de 2022. A AGO realizar-se-á em primeira convocação às 09 
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 10 horas, em segunda convocação 
com a presença de metade mais um dos associados e às 11 horas, em terceira e última convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA: 
1- Prestação de contas, compreendendo relatório de Gestão do ano de 2021, Balanço Patrimonial de 
2021, Demonstração do resultado apurado em 2021 e o parecer do Conselho Fiscal; 2- Distribuição 
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a 
cobertura das despesas da sociedade; 3-Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4- Reforma do 
Estatuto; 5- Outros assuntos de caráter não deliberativo. 

João Pessoa/PB, 09 de março de 2022. 
Gilberto Rodrigues de Almeida Netto

Presidente

Cooperativa de Transporte Complementar do Cariri Paraibano
Rua Bento Tenório de Sousa, nº47,  Bairro do Matadouro, CEP:58.500-000 Monteiro/PB

CNPJ – 26.743.221/0001-43-NIRE 25400009936
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

E EXTRAORDINÁRIA - AGO/AGE
O Presidente da Cooperativa de Transporte Complementar do Cariri Paraibano, inscrita no CNPJ 

– 26.743.221/0001-43,  usando de suas atribuições que lhe confere a Lei 5.764/71 (art. 44 e art. 
45),  e o Estatuto Social ( art.35), bem como, art.37 (alínea a), CONVOCA  de forma ORDINÁRIA 
e EXTRAORDINÁRIA, os seus 32(trinta e dois) associados em pleno gozo de seus direitos para a 
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária,  a realizar-se no dia 20 de março de 2022, na nova 
sede da Cooperativa, sito à Rua Bento Tenório de Sousa, nº47, Bairro do Matadouro – Monteiro/PB, 
sendo a AGE, às 07:00h em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associa-
dos; às 08:00h, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos sócios ou ainda 
às 09:00h, em terceira e última convocação com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados. 
E a AGO, às 09.30h em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 
às 10:30h, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos sócios ou ainda às 
11:00h, em terceira e última convocação com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1-PAUTA DA AGE:1- Alteração do endereço da cooperativa ( Inciso I, do Art.1º) QUE TERÁNOVA 
REDAÇÃO: I-Sede Administrativa em Monteiro, estado da Paraíba, na Rua Bento Tenório de Sousa, 
nº47, CEP: 58.500-000, Bairro do Matadouro.

2-PAUTA DA AGO:
2.1- Prestação de contas do exercício 2021, do Conselho de Administração com parecer do 

conselho fiscal, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Geral;
c)Demonstrativo das sobras;
d) Plano de atividades para o exercício seguinte.
2.2- Destinação das sobras;
2.3-Eleição do Conselho Fiscal
2.4-Demissão e admissão de cooperados;
2.5- Outros assuntos de interesse da cooperativa.

Monteiro, 10 de março de 2022
Rinaldo Mendes Barbosa

Di
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