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Projeto disciplina a criação de 
cidades inteligentes na Paraíba

aprovado na alpb

Legislação estabelece as iniciativas necessárias para o município implantar o conceito de “smart city”. Página 13
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NA PARAÍBA

A Covid em números
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CASOS vACINAS APLICADAS
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28.126.647
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RECUPERADOS

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO
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Órgão tem atuado, sobretudo, em bairros populosos e junto a travessias perto de clínicas e onde são comuns idosos e crianças. Página 5

Semob intensifica 
fiscalização da faixa 
de pedestre em JP

n Observando a ‘cobertura’ do 
conflito, causa uma estranheza a 
figura de um interlocutor que parece 
fazer um turismo de guerra”.

Sandra Raquew Azevêdo 
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Pesquisa divulgada ontem pelo Procon municipal aponta que o valor do litro mais 
barato na capital, R$ 6,84, está em um posto no bairro do Miramar. Página 17

Gasolina: preço chega a R$ 7,39 em JP

UPA de JP tem 
alta de 30% em 
casos da “doença 
da mosca”

Gastroenterite viral 
causa diarreia, vômito e 
febre, sintomas que aco-
meteram 313 pacientes. 
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n “A tristeza instalada pela dificuldade 
constante era aliviada naquele 
mundo onde o lixo descartado se 
transformava em pura fantasia”.

Felipe Gesteira
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Foto: Evandro Pereira

Flávia Junqueira fala sobre 
projeto de fotografar teatros

Artista e fotógrafa paulista está em João 
Pessoa, onde trabalha a imagem do Santa Roza 
através da iniciativa Nordeste Arretado.
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A União no Rota das Letras
Editora participa, hoje e amanhã, do projeto 

que integra o Festival Cidades Criativas.
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PB cobra do 
Itamaraty 
informações 
sobre paraibana

Familiares de Silvana 
Pilipenko, desaparecida 
na Ucrânia, nega contato 
feito por órgão federal. 
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Governo libera 
saque de R$ 1 mil 
do FGTS e antecipa 
13o do INSS

Pacote anunciado por 
Bolsonaro ainda inclui pro-
grama de microcrédito e 
ampliação de empréstimos. 
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Com apenas seis 
pontos, Treze 
pode ficar sem 
espaço em 2023

Se o Galo não conseguir 
assumir a terceira posição nos 
dois jogos que restam, vai en-
cerrar as atividades já em 2022. 

Página 21



A preservação do meio ambiente está na ordem do dia, mas o que se ob-
serva na cidade de João Pessoa, por exemplo, em determinadas situações, 
destoa dos cuidados que se deve ter com o patrimônio natural. Um núme-
ro considerável de pessoas ainda fazem das ruas lixeiras, além de não se 
preocuparem com a maneira de dispensar os resíduos domésticos. Mistu-
ram orgânicos e recicláveis, por exemplo, em um saco só.

Sofrem a natureza e a sociedade. Em particular, os homens e mulheres 
coletores de materiais reaproveitáveis que, todos os dias, saem às ruas da 
capital paraibana, puxando carros de mão ou guiando carroças rebocadas 
por animais, na tentativa de tirar o sustento de suas vidas difíceis de den-
tro dos tonéis e sacos de lixo. Às vezes têm as mãos feridas por lâminas de 
vidro, atiradas nos receptores sem qualquer aviso.

Diante dessa realidade, é gratificante saber que a Prefeitura, por meio da 
Autarquia Municipal Especial de Limpeza Urbana (Emlur), acelera a im-
plantação do Plano Recicla João Pessoa, em sintonia com o Novo Marco Le-
gal do Saneamento Básico no Brasil e o Termo de Ajustamento de Condu-
ta, firmado com o Ministério Público da Paraíba. Uma das ações do projeto 
é a criação de núcleos de coleta seletiva. 

O sucesso de iniciativas de idêntica substância depende da participação 
do maior número de pessoas. Daí que está no rol de diligências da Emlur, 
relacionadas ao Plano Recicla João Pessoa, o lançamento de uma campa-
nha educacional, em parceria com o Ministério Público da Paraíba, orien-
tando a população a fazer a separação dos resíduos em suas próprias resi-
dências, favorecendo, assim, a coleta seletiva.

Em termos gerais, o importante é que sociedade aprenda a lidar com o 
lixo que produz, a começar pela restrição do consumo, o que é salutar para 
a saúde das ruas e dos bolsos. Menos resíduos no espaço público significa 
menos doenças e alagamentos provocados pelo entupimento de galerias 
pluviais. Já o lixo reciclado nas residências trará mais segurança e conforto 
às pessoas que coletam o reaproveitável. Simples assim.

Crônica

Reciclagem
Editorial

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

 Notícia que vira crônica     
Dias atrás, neste Jornal, vi e li que João 

Azevêdo plantou mudas do Projeto Nascente 
Viva. Hoje, essas plantas estão maiores, cres-
ceram em todos os sentidos. Era uma “boa 
nova” colorida, acho que tenha sido o gesto 
mais bonito do Governo; mais alto do que ou-
tras construções; mais comunicativo do que 
tantas estradas; e mais significativo do que 
inúmeros discursos. Que não se canse o Go-
vernador, no seu quotidiano, de se ajoelhar na 
terra, em Monteiro, junto à Prefeita Ana Lore-
na, e cavar, cuidadosamente adubar as raízes 
para que essas plantas sejam árvores. Atitu-
de simples, mas que se tornou solene. Ele, ao 
plantar, assumiu o compromisso de, no mí-
nimo, “reflorestar 633 hectares de matas ci-
liares e nascentes (...)”. As coisas pequenas, 
às vezes quase invisíveis, ganham visibilida-
de e grandeza, dependendo dos olhos que as 
veem. Mesmo que o nosso planeta fosse co-
berto por um tapete verde-veludo, dar-nos-ia 
ele, sem árvores ou matas e florestas, uma vi-
são sombria. 

   O desmatamento, ambiciosamente, corta, 
com a motosserra ou com o “machado bron-
co”, as árvores mais altas e densas ou aquelas 
que tenham mais madeira, do seu tronco à sua 
copa. Os homens de negócio veem nos gigan-
tes ipês, araucárias e baraúnas, formas diver-
sas de serem transformadas em tábuas e di-
nheiro. Eles desprezam os troncos mirrados 
e tortos. A proteção tem sido esse desdém ao 
que não dá lucro. As árvores, em qualquer si-
metria, na melodia dos ventos, dançam com 
a sua beleza. Sentimos haver alegria. A mata 
desmatada é o vazio do belo, de novo, imagi-
ne-se um planeta sem matas e florestas. Nem 
um pio de pássaro, todos mudos, extintos, às 
vezes queimados pelos fortuitos e sobretudo 
propositados incêndios. Mesmo que os econo-
mistas sem alma nos digam que tais espaços 
podem ser campos para trigo ou “feijão que 
dá bom dinheiro”, nossos sentimentos devem 
se aconselhar com a natureza... 

Enquanto depender dos bons sentimentos, 
os campos serão campos; as matas, matas; as 
florestas, florestas. Elas são alma da vida ou 
o temor que, sendo destruídas, nós, aos pou-
cos, desapareceremos. Nesse sentido, as plan-
tações rentosas da monocultura não devem 

substituir as que nos rendem vida, ambiente 
e habitat. As mãos dadas com a riqueza, sem 
regras, leis e controle, são mãos e olhos dados 
a uma incurável tristeza. Hoje, qual o lugar 
que não necessite de árvores ou de plantação 
de suas mudas? Quando menino em Itabaia-
na, o Colégio Nossa Senhora da Conceição se 
uniu ao vizinho Grupo Escolar, para forma-
rem, com macacões e utensílios, um Clube 
Agrícola que plantava frutas, verduras, nas 
escolas e outras maiores mudas pela cidade. 
Poderia haver uma ação de maior força peda-
gógica? Este fato repercute, ainda hoje, na mi-
nha madura consciência da preservação do 
meio ambiente. 

Plantar mudas de árvore é agir mais à fren-
te de semear, fazendo a nossa parte de uma 
Harmonia Universal, universo onde uma mis-
teriosa e sagrada sinfonia nos faz mais im-
portantes e bem menor nosso eventual sofri-
mento. Prever um mundo sem tal natureza 
nos assusta como a previsão da morte. Con-
tudo, plantar significa construir a tranquili-
dade de que as árvores crescerão, dar-nos-ão 
sombra, frutos, chuva, água e ar puro. Sobre-
tudo, beleza. É um sublime sentir, expresso 
por Eça de Queirós, em A Cidade e as Serras, 
onde plantar uma árvore se compara a escre-
ver um livro ou a fazer um filho... 

Elas chegam com as chuvas primeiras 
que lavam o sertão dos cinzentos dias de 
estiagem. Se esgueiram por frestas de por-
tas e portões, por ralos e brechas e passam 
a serpentear seu bailado de múltiplas patas 
em terrenos nada humosos de salas ladri-
lhadas, enroscando-se em harmoniosos cír-
culos concêntricos na defesa das patas buli-
çosas dos gatos e seus instintos atiçados de 
caçadores natos.

E assim, as embuás tornam-se parte da 
casa e da família, gozando as mesmas prer-
rogativas das familiares baratas que, no es-
curo da noite alta, circulam por chãos de co-
zinhas na cata de farelos e migalhas caídas 
de pratos e bocas. 

E a cena, embora inusitada para os pa-
drões urbanos, ainda se repete em casas de 
bairros tranquilos onde terrenos baldios 
abrigam entulhos, dejetos, plantas rasteiras 
e sazonais e rosas seda que espalham suas 
avoantes sementes em redemoinhos que tan-
gem os sertões nas mornas tardes de verão. 

E as embuás, que alguns rotulam de pio-
lho de cobra, com seus corpos alongados e li-
geiras patas, chegam em nossas casas como 
a desejar alvíssaras de boas novas trazidas 
por noites de trovoadas, onde serelepes co-
riscos cortam o céu no retumbo dos trovões 
que antecipam biqueiras emendadas de file-
tes de água e coaxar de sapos.

E com as embuás chegam os vagalumes, 
ou pirilampos, ao sabor de cada designação 
regional. Hibernados nos quentes meses de 
estiagem e alimentados nos humos e pauis 
trazidos pelas primeiras chuvas que ume-
decem secas folhas e galhos mortos, enga-
tilhando a natural decomposição que gera 
novas formas de vida, eles revoam em soli-
tárias acrobacias noturnas. E a noite ganham 
novas lamparinas, piscadas em agitados e li-
geiros movimentos, que impressionam pela 
harmonia de traços e desenhos luminosos 
que riscam espaços livres de tantos céus e 
tantos chãos.

E a cidade, mesmo agitada pelo frenesi 
de sons e ruídos de automóveis, gentes e vo-

zes, ainda encontra espaços em casas e ruas 
onde as embuás escalam paredes e dese-
nham círculos, antecipando desejos de con-
vivência e respeito. E em algum canto mais 
retraído de rua, em bocas de noite, ainda re-
luzem ligeiros vagalumes a piscar para nós 
sinais de possibilidades da construção de re-
lações parceiras, sem o veneno que empes-
teia os campos e anula os espaços de natural 
decomposição de material orgânico, sem as 
máquinas, motosserras e tratores que tom-
bam árvores e exterminam ninhos, semen-
tes, sombras e refrigérios para dias cansados 
e corpos exaustos.

Vagalumes, embuás, saguis, bem-te-vis, 
sabiás que, atrevendo-se circular por pos-
tes e fiações elétricas, por paralelepípedos 
e asfalto, por salas ladrilhadas e paredes li-
sas trazem desenhos, sons, cores, movimen-
tos que cutucam nosso âmago a nos lembra 
que, se não agredimos, enquanto espécie 
superior, podemos tranquilamente, convi-
ver como iguais.

 

Embuás e vagalumes

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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O Hospital de Clínicas, 
em Campina Grande, ama-
nheceu ontem com uma 
boa notícia. A unidade não 
contabiliza nenhum pa-
ciente com Covid-19 inter-
nado em sua enfermaria. 
Já a Unidade de Terapia In-
tensiva conta com apenas 
seis pacientes em tratamen-
to contra a doença. 

A ocupação começa a 
cair com o avanço da vaci-
nação, depois da alta na taxa 
de internação registrada no 
hospital no último mês fe-
vereiro, quando chegou ter 
80% dos leitos ocupados.

Essa é a primeira vez em 
2022 que o hospital registra 
a ausência de pacientes com 
a infecção internados na en-

fermaria. Em dezembro do 
ano passado, o HC chegou a 
zerar a ocupação em toda a 
ala Covid. “É um momento 
muito importante para nós, 
que mostra mais uma vez 
que com o avanço da vaci-
nação e a permanência dos 
cuidados de higiene, temos 
conseguido dar respostas 
muito positivas para o com-
bate da pandemia”, pontua 
a diretora-geral do hospital, 
Vívian Rezende.

Em fevereiro, o hospi-
tal registrou 114 altas e em 
março, até agora, 23 pacien-
tes já se recuperaram da 
doença e puderam ir para 
casa. “Mais uma vez o Hos-
pital de Clínicas cumpre 
com excelência a missão de 

cuidar e proporcionar saú-
de a cada paciente que pas-
sa por aqui. Continuamos 
com os leitos Covid ativos 
para atender quem preci-
sar e dando continuidade 
aos atendimentos do pro-
grama Opera Paraíba, que 
vem ofertando cirurgias 
eletivas de forma perma-
nente,” diz o diretor técni-
co, Thyago Morais.

Desde o último dia 7 de 
março, o Hospital de Clí-
nicas retomou as cirurgias 
do programa Opera Paraí-
ba, de forma gradativa, com 
a realização de 25 procedi-
mentos por dia. Para parti-
cipar do programa o inte-
ressado pode se cadastrar 
de forma on-line pelo site 

www.operapb.saude.pb.
gov.br, ou pode entrar em 
contato com a Central de 
Agendamentos do HC pelo 
número (83) 3322-3677 ou 
pelo WhatsApp (83) 99103-
0245.

 

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
a Paraíba registrou novos 740 
casos de contaminação pela 
Covid-19 e um falecimen-
to em decorrência do agra-
vamento da doença, ontem. 
Este é o terceiro dia em que 
todos os novos casos conta-
bilizados são  leves, sem ne-
cessidade de hospitalização.

O óbito ocorrido é datado 
de 14 de março, sendo, por-
tanto, o segundo dia con-
secutivo sem o registro de 
mortes ocorridas no perío-
do de 24h. A Paraíba chegou 
a 48h, entre a publicação dos 
boletins diários, sem regis-
trar falecimentos ocorridos 
no mesmo dia da publicação.

A vítima confirmada no 
informativo de ontem é um 
homem de 68 anos, residen-
te em João Pessoa, que veio 
a óbito em um hospital pú-
blico. O paciente era etilista.

A Paraíba totaliza 590.042 
casos confirmados da doen-
ça, 434.347 pacientes consi-
derados recuperados e 10.166 
óbitos, que estão distribuí-
dos por todos os 223 mu-
nicípios. Até o momento, 
foram realizados 1.481.236 

testes para diagnóstico da 
Covid-19 pela rede pública 
de saúde.

O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar infor-
mou a internação de dois 
pacientes para o tratamen-
to da doença entre quarta-
feira e ontem, chegando a 86 
pacientes hospitalizados em 
unidades de referência para 
a doença.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) no Estado é 
de 19%, com 5% em enfer-
marias para adultos. Entre 

as macrorregiões de saúde, 
a terceira, situada no Sertão 
paraibano, tem os maiores 
índices com 21% e 19% em 
UTI e enfermarias, respecti-
vamente. A Região Metropo-
litana de João Pessoa apare-
ce em seguida com 20% em 
UTI e 6% em enfermarias. A 
segunda região, sediada por 
Campina Grande que aten-
de mais 69 cidades, possui as 
menores taxas com 11% em 
UTI e 0% em enfermarias. 

Ontem, o Hospital de Clí-
nicas do Governo do Estado 
na Rainha da Borborema, 
que é referência para o aten-
dimento da Covid-19, zerou 
a ocupação de leitos de enfer-
maria. Na terça-feira, o Hos-
pital Municipal Pedro I tam-
bém zerou as internações em 
enfermarias. Todos os dados 
são referentes aos leitos para 
adultos.

Foram registrados no Sis-
tema de Informação SI-P-
NI, do Ministério da Saú-
de, a aplicação de 8.113.552 
doses de vacinas contra a 
Covid-19. Até o momento, 
3.424.523 pessoas foram va-
cinadas com a primeira dose, 
o equivalente a 84,37% do to-
tal da população, e 3.139.090 
completaram os esquemas 
vacinais, o que representa 

77,34% da população total 
do Estado. 

Do total de vacinados 
com o esquema primário 
completo, 3.055.057 tomaram 
as duas doses e 84.033 utili-
zaram imunizante de dose 
única. Um total de 36.207 
pessoas com alto grau de 
imunossupressão receberam 
doses adicionais e outras 
1.513.725 doses de reforço 
foram aplicadas na popula-
ção com idade a partir de 18 
anos. A Paraíba já distribuiu 
um total de 8.792.926 doses 
de vacina aos municípios.
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Desde o 
último dia 
7 de março, 
o Hospital 
de Clínicas 
retomou as 
cirurgias do 
programa 
Opera Paraíba

Adultos
A ocupação total 
de leitos de UTI 

(adulto, pediátrico 
e obstétrico) 

no Estado é de 
19%, com 5% em 
enfermarias para 

adultos

Balanço
PB totaliza 590.042 
casos confirmados 

da doença, 
434.347 pacientes 

considerados 
recuperados e 
10.166 óbitos

PB está há 48h sem confirmar mortes pelo coronavírus
boletim diário

“O pOvO está  
DesesperaDO” 

LiberaçãO De máscaras:  
gOvernO Discutirá tema,  
reveLa prOcuraDOr-geraL  

aLguém precisa  
ceDer, Diz LíDer 

Está na pauta do dia o de-
bate sobre a liberação de 
máscaras em locais aber-
tos – e até em ambientes 

fechados. Aqui e alhures. 
E nesse período em que o 

número de casos e de in-
ternações por Covid-19 – 
e, por extensão, de óbi-
tos – está em declínio, 
a discussão sobre o 

tema recrudesceu. Há 
intenção manifesta de umas poucas prefeituras pela 
flexibilização da regra – a de Princesa Isabel, que re-
cuou da decisão, após recomendação do Ministério 
Público, e a de Campina Grande, cujo decreto extin-
guindo o uso obrigatório de máscara foi derrubado 
pela Justiça. Em João Pessoa, o secretário de Saúde, 
Luís Ferreira, defende a liberação em todos os am-
bientes. No âmbito da gestão estadual, a cautela – 
instrumento dos prudentes – tem norteado o teor e o 
grau de flexibilização dos decretos. O que está em vi-
gência até o dia 7 de abril já flexibiliza uma série de 
regras. E a tendência é que os próximos sigam nesse 
mesmo diapasão. O procurador-geral do Estado, Fá-
bio Andrade (foto) revela que a liberação do uso de 
máscaras em áreas abertas é um tema em potencial 
a ser discutido pela equipe técnica do Governo nas 
reuniões para a feitura do próximo decreto. A se con-
firmar a tendência de involução de casos, o tema pre-
cisará ser enfrentado. “Há um cenário positivo para 
essa discussão”, disse.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

meDeirOs Disputará eLeiçãO? 
DecisãO na próxima semana  

em Defesa Da fLexibiLizaçãO    

icms: estaDOs aciOnarãO stf 

em Defesa Da refOrma tributária 

Adepto da tese de liberação de máscaras em João 
Pessoa, o secretário Luís Ferreira defende que os 
parâmetros para a adoção da medida sejam os mes-
mos que nortearam o estabelecimento das regras 
restritivas. “Se para restringir eu observo o número de 
novos casos, ocupação na rede hospitalar, eu tenho 
que adotar esses mesmos critérios para flexibilizar”, 
argumentou em entrevista a uma emissora de rádio.  

“Até o início da próxima semana”. Eis o prazo pro-
jetado pelo procurador-geral da Paraíba, Fábio An-
drade, para que os 27 governadores ingressem com 
recurso no STF contra a Lei Complementar 192/2022 
que alterou a cobrança do ICMS sobre combustíveis. 
Os gestores creem que há inconstitucionalidade 
na lei e questionam se o Congresso poderia ter 
legislado sobre um imposto estadual. Na próxima 
terça-feira, o Fórum de Governadores irá se reunir 
para anunciar a ação.  

“Os governadores não estão contra reduzir o preço 
dos combustíveis”, afirma Fábio Andrade, mencio-
nando a solução defendida pelos governadores 
para conter a alta nos preços: a reforma tributária 
– “que, infelizmente, não avançou no Congresso”, 
lamentou. De acordo com ele, “essa medida, sim, 
poderia reduzir os tributos, mas sem causar perda 
de recursos para os estados, que são usados em 
educação, saúde e infraestrutura”.    

Líder do governo na 
ALPB, Wilson Filho (sem 
partido) não vê outra 
fórmula para resolver a 
questão da escolha do 
candidato a senador na 
chapa governista que 
não seja o diálogo e 
ação de convencimento. 
Lembrando que João 
Azevêdo (PSB) já ma-
nifestou o desejo de ter 
Aguinaldo Ribeiro (PP) 
e Efraim Filho (União 
Brasil) na composição, 
disse que “eles vão ter 
que entrar num con-
senso”. O que signifi-
ca dizer que um deles 
ficaria com a vaga de 
vice-governador.   

“Nas ruas, praças, feiras 
livres, em todos os lu-
gares, o assunto é esse 
massacre ao bolso do 
povo. Já tem gasolina 
sendo vendida no país a 
mais de R$ 11, no Acre.  
O botijão de gás a 160 
reais e alimentos com 
preços nas alturas. O 
povo está desesperado, 
aflito, mais pobre e sem 
saídas nesse governo 
destruidor”. Do deputa-
do Frei Anastácio (PT), 
em pronunciamento na 
Câmara Federal sobre 
os recentes aumentos no 
preço dos combustíveis 
anunciados pela Petro-
bras.   

Até o início da próxima semana, Geraldo Medeiros 
irá decidir se deixará a Secretaria de Saúde para 
disputar as eleições, na condição de candidato a 
deputado federal, pelo PSB. A anuência para entrar 
na disputa – podemos até dizer, o incentivo – ele já 
tem na cúpula partidária e no próprio governo. Se-
mana passada, o governador João Azevêdo afirmou 
que, caso o secretário decida ser candidato, “terá 
todo o meu apoio”. 

Internações começaram a cair com o avanço da vacinação da população

Hospital de Clínicas zera 
ocupação de leitos Covid

pandemia

Foto: Secom-PB

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

 A unidade hospitalar, em Campina Grande, não contabiliza nenhum paciente com Covid-19 internado em sua enfermaria
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A fotógrafa e artista plás-
tica Flávia Junqueira se uniu 
ao projeto Nordeste Arretado 
em um ensaio fotográfico do 
Teatro Santa Roza, no bairro 
do Varadouro, em João Pes-
soa, que aconteceu ontem. A 
produção tem o objetivo de 
divulgar um dos principais 
cartões postais da capital e o 
segundo teatro mais antigo 
do Estado da Paraíba, fomen-
tando assim o turismo local, 
nesse projeto que conta com 
a parceria e colaboração dos 
estados de Pernambuco, Ala-
goas e Rio Grande do Norte.

De acordo com Ruth Ave-
lino, presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo  (PB-
Tur), o Nordeste Arretado 
visa a promoção conjunta 
dos quatro estados que são 
envolvidos no projeto, apro-
veitando a proximidade 
geográfica entre eles e, prin-
cipalmente suas capitais, in-
terligadas pela BR-101. “O ob-

jetivo é promover e vender 
conjuntamente os quatro es-
tados, sempre um apoiando 
o outro”, afirmou Avelino.

O lançamento oficial do 
projeto Nordeste Arretado 
aconteceu em dezembro do 
ano passado, em São Paulo, e 
desde então a equipe envol-
vida tem realizado uma sé-
rie de ações em um roadshow 
que já percorreu diversas ci-
dades do Brasil. Assim como 
esse projeto, a fotógrafa Flá-
via Junqueira tem feito um 
projeto fotográfico que per-
corre o país inteiro, dando 
uma nova perspectiva aos 
teatros históricos do Brasil.

“A gente tem feito esse 
projeto em todo o Brasil, nos 
teatros que são históricos, em 
casas que são datadas, que 
são tombados. A ideia é fa-
zer um mapeamento de todo 
o país através desses espa-
ços com os balões, que são os 
protagonistas”, explicou a fo-
tógrafa em entrevista ao Jor-
nal A União. A produção põe 
uma diversidade de bexigas 

coloridas dentro dos teatros, 
ocupando espaços como as 
cadeiras das plateias e o pró-
prio palco. 

Segundo Flávia, a ideia é 
que reforce o sentido do tea-
tro como esse espaço lúdi-
co, “o teatro é o lugar onde 
a gente faz a fábula, vê his-
tórias e sonhos. A gente traz 
mais magia para o teatro com 
esses elementos flutuantes”, 
afirmou. Por outro lado, a 
metáfora também pode ser 
vista a partir da efemerida-
de das bexigas contrapondo a 
existência desses lugares his-
tóricos, como o caso do Tea-
tro Santa Roza. “Em oito ho-
ras o balão começa a murchar 
e acaba e eu coloco isso den-
tro desses patrimônios que 
foram feitos para durar uma 
história”, completou a artista.

O objetivo do ensaio é 
também remeter as pessoas 
a uma memória da infância 
e trazer essa afetividade para 
os pontos históricos que, tal-
vez, algumas delas nunca te-
nham entrado.

O Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB) está com 480 
vagas para cursos de quali-
ficação profissional para mu-
lheres em vulnerabilidade 
social. Os cursos gratuitos 
de Formação Inicial e Conti-
nuada (FIC) fazem parte do 
Projeto Qualifica Mulher e 
vão acontecer presencialmen-
te em nove campi do IFPB: 
Areia, Cabedelo Centro, Es-
perança, Guarabira, Manga-
beira, Monteiro, Patos e Pe-
dras de Fogo.

Serão ofertados cursos de: 
Condutora de Turismo em Es-
paços Culturais Locais; Auxi-
liar de Cozinha; Operadora 
de Beneficiamento de Pesca-
do; Padeira; Camareira em 
Meios de Hospedagem; Espa-
nhol Aplicado a Serviços Tu-
rísticos; Cuidadora de Idoso; 
Agricultora Orgânica; Cuida-
dora Infantil; Aplicadora de 
Revestimento Cerâmico; Pro-
dutora de Plantas Aromáticas 
e Medicinais; e Agente de Ali-
mentação Escolar. Todos os 

cursos possuem carga-horá-
ria de 160 horas, durando em 
média de três a quatro meses.

As inscrições vão até o dia 
23, presencialmente nos cam-
pi do IFPB. O público-alvo é 
de mulheres com renda men-
sal de até um salário mínimo 
e meio. Em alguns cursos, 
é exigido o Ensino Funda-
mental e/ou Médio incom-
pleto e há outros em que não 
é preciso ter escolaridade. Há 
turmas que tem como públi-
co prioritário quilombolas e 
outros pescadoras ou maris-
queiras.

Serão classificadas as can-
didatas por ordem crescente 
de inscrição até o número li-
mite de vagas. A título de as-
sistência estudantil, haverá o 
valor de R$ 10,00 por dia de 
aula frequentado, para auxi-
liar as mulheres em despe-
sas como transporte. Em 28 
de março, deve sair a lista pre-
liminar de selecionadas. De 
5 a 7 de abril, está prevista a 
matrícula.

O link para conferir o edi-
tal é o: https://www.ifpb.
edu.br/proexc/editais/ex-
tensao/ano-2022/edital-no-
05-2022-proexc

Os contatos do IFPB nas 
nove unidades para a ins-
crição podem ser acessa-
dos nos links: https://www.
ifpb.edu.br/proexc/edi-
tais/extensao/ano-2022/
edital-no-05-2022-proe-
xc/anexo-i-enderecos-dos-
campi-ifpb-edital-proe-
xc-no-05-2022-de-10-03-2022.
pdf

O projeto é parceria do 
IFPB com Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direi-
tos Humanos, por meio da 
ação de extensão “Qualifi-
cação Profissional e Autono-
mia: investindo na capacita-
ção de mulheres”. O objetivo 
é desenvolver ações de quali-
ficação profissional de mulhe-
res, que vivem em situação de 
vulnerabilidade social, am-
pliando as possibilidades de 
geração de trabalho e renda.

IFPB oferta 480 vagas em cursos 
gratuitos com inscrição até dia 23

Nordeste Arretado recebe Flávia 
Junqueira em ensaio na capital

MPT recomenda manutenção da obrigatoriedade de máscaras
O Ministério Público do 

Trabalho na Paraíba (MPT
-PB) recomendou ao Gover-
no do Estado e ao município 
de João Pessoa a manuten-
ção da obrigatoriedade do 
uso de máscaras em locais 
abertos para trabalhadores 
que exercem suas ativida-
des em ambientes externos. 
O MPT entende que os tra-
balhadores estão em maior 
grau de exposição à Covid-19 
e de vulnerabilidade do que 
o cidadão comum que ape-
nas transita ou passeia por 
locais como praças, feiras e 
praias. A jornada laboral é, 

em regra, de pelo menos oito 
horas diárias em contato di-
reto com a população, o que 
potencializa a contaminação 
em época de pandemia.

Uma audiência foi reali-
zada ontem, por videoconfe-
rência, presidida pelo procu-
rador do Trabalho Eduardo 
Varandas Araruna e a parti-
cipação de gestores de saúde 
do Estado e do município de 
João Pessoa.

“Recomendamos que ob-
servem de forma diferencia-
da a situação do trabalha-
dor em ambientes externos 
em face do cidadão comum. 

A regra para os trabalhado-
res há de ser a manutenção 
das máscaras, ao menos, nos 
próximos 45 dias, quando 
ainda não se tem certeza ab-
soluta do desfecho da pan-
demia. Trata-se de aplicação 
do princípio da precaução 
aplicável ao meio ambiente 
de trabalho”, afirma o pro-
curador do Trabalho Eduar-
do Varandas.

Em audiência, o procura-
dor ressaltou que o MPT to-
davia está aberto para discu-
tir o problema sempre que 
for necessário, haja vista a 
impossibilidade de prever, 

com exatidão, os rumos da 
pandemia de Covid-19.

O secretário de Saúde do 
Município, Luís Ferreira de 
Sousa Filho, expôs acerca do 
estágio em que se encontra a 
pandemia e ressaltou o su-
cesso da vacinação em João 
Pessoa. Ele concordou com o 
MPT, embora disse que não 
tinha atentado antes que os 
trabalhadores merecem um 
tratamento diferenciado em 
relação aos cidadãos e que 
essa questão será levada ao 
chefe do Executivo.

A secretária executiva de 
Saúde do Estado, Renata Nó-

brega, enfatizou que, de fato, 
existe risco maior para os 
trabalhadores, mas que o Es-
tado se apresenta atento a tal 
situação, inclusive quanto à 
eventual flexibilização do 
uso de máscaras. Ela desta-
cou, ainda, a importância de 
campanhas de conscienti-
zação em relação à saúde do 
trabalhador e solicitou par-
ceria do MPT nesse sentido.

A diretora da Vigilância 
Sanitária do município, Al-
line Grisi, disse que já vem 
sendo feito um trabalho de 
conscientização junto com 
o Cerest para que trabalha-

dores entendam que a más-
cara é um instrumento fun-
damental de proteção no 
trabalho.

Além do secretário de 
Saúde do Município de João 
Pessoa, Luís Ferreira de Sou-
sa Filho, da secretária execu-
tiva de Saúde do Estado, Re-
nata Valeria Nóbrega e da 
diretora da Vigilância Sani-
tária do município, Alline 
Grisi, participaram da au-
diência o procurador-geral 
adjunto do município, Dani-
lo de Sousa Mota e a chefe da 
Assessoria Jurídica da SMS-
JP, Mayra Andrade Marinho.
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para os trabalhadores

projeto Qualifica Mulher

 fotografando o teatro santa roza

Governador do Estado, João Doria, diz que a decisão foi tomada com o respaldo de cientistas e médicos

São Paulo libera o uso de máscaras
eM locais fechados

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), anun-
ciou ontem, ter assinado 
decreto que libera imediata-
mente o uso de máscaras de 
proteção em locais fechados 
no estado. O dirigente paulis-
ta atribui a medida ao avan-
ço da vacinação e à queda nas 
internações. O uso obrigató-
rio do acessório para a pre-
venção à Covid-19 perma-
nece em unidades de saúde, 
hospitais e transporte públi-

co do Estado.
Segundo o governo, o 

novo decreto será publica-
do em edição extra do Diário 
Oficial. A flexibilização em 
ambientes abertos já havia 
sido autorizada pelo Gover-
nador no último dia 9.

“Recebi hoje à tarde uma 
nota técnica do Comitê Cien-
tífico que demonstra uma 
melhora consistente na si-
tuação epidemiológica no 
estado. Por isso decidi, com 
respaldo desses cientistas 
e médicos, abolir imediata-
mente a obrigatoriedade do 

uso de máscara em todos os 
ambientes, com exceção de 
unidades de saúde, hospitais 
e transporte público”, rela-
tou Doria.

Para a liberação, reforça 
o governo paulista “especia-
listas levaram em conside-
ração o índice de vacinação 
com duas doses no estado, 
que atingiu a meta definida 
pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e do Ministé-
rio da Saúde (MS) de 90% da 
população elegível, ou seja, 
acima de cinco anos imuni-
zada”, informou.

O uso obriga-
tório do aces-

sório para 
a prevenção 
à Covid-19 
permanece 

em unidades 
de saúde, 

hospitais e 
transporte 
público no 

estado

Foto: Agência Brasil

Matheus de Souza 
Agência Estado

“É uma iniciativa impor-
tante, porque dá uma visibili-
dade de forma diferente para 
a Paraíba. O Nordeste Arre-
tado é essa ação de promoção 
turística dos quatro estados e 
a gente vai estar mostrando 
eles de uma forma diferen-
te, mostrando seus teatros, 
seus monumentos históri-
cos, com esse diferencial que 

faz a Flávia Junqueira”, fina-
lizou Ruth Avelino, presiden-
te da PBTur.

Flávia Junqueira é forma-
da em Artes Plásticas pela 
Fundação Armando Alvares 
Penteado (FAAP), com pós-
graduação em Fotografia, 
além de ser mestre em Poéti-
cas Visuais pela Universida-
de de São Paulo (USP) e dou-

tora em Artes Visuais pelo 
Instituto de Artes da Uni-
versidade Estadual de Cam-
pinas, a Unicamp. Com seus 
trabalhos, ela busca cons-
truir cenários lúdicos nesses 
espaços considerados patri-
mônios históricos e também 
pontos turísticos do Brasil, 
realizando os registros fo-
tográficos.

Visibilidade de forma diferente à PB

Flávia Junqueira veio à Paraíba a partir do 
convite do projeto Nordeste Arretado para dar 

um novo olhar para esse patrimônio do Estado 
e da capital paraibana

Foto: Marcos Russo

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com



Os bairros de Mangabeira, 
Cruz das Armas, Mandacaru e 
a Avenida  Dom Pedro II são as 
áreas de João Pessoa que atual-
mente recebem mais atenção 
da Superintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob-JP) em re-
lação às travessias de pedes-
tres. A informação é da chefe 
da Divisão da Educação para 
o Trânsito do órgão, Gilmara 
Branquinho.

“Estamos trabalhando um 
pouco mais em Mangabeira, 
porque é um bairro muito po-
puloso. Por isso, vamos princi-
palmente em escolas, porque 
nos preocupamos muito com 
a questão da travessia nesses 
locais. E em Cruz das Armas 
também percebemos que há 
necessidade de mais atenção 
nas faixas de pedestres”, de-
clarou. 

Segundo a chefe da divisão, 
os bairros mais tradicionais 
também necessitam de maior 
observação do órgão devido 
a grande quantidade de ido-
sos, grupo que tem mais difi-
culdade de locomoção nas fai-
xas, assim como as crianças, 
que nem sempre atravessam 
as ruas por elas. 

“Atuamos em Mandacaru 
a partir da demanda da popu-
lação. Antes, o Centro da cida-
de era o bairro que se destaca-
va, mas houve uma redução 
do movimento de pessoas. Na 
Epitácio Pessoa a necessidade 
também é menor, pois mes-
mo sendo um corredor longo, 
é bastante semaforizado e não 
tem tantos pedestres atraves-
sando nas vias, apenas pelas 
calçadas”, descreveu. 

Para Gilmara, são vários os 
comportamentos relacionados 
à utilização de faixa de pedes-
tres verificados na capital. São 
pessoas que passam correndo, 
outras agradecem aos conduto-
res que pararam seus veículos 
e há quem não sinalize para os 
motoristas indicando a inten-
ção de atravessar a via e prefe-
rem esperar a atitude das ou-
tras pessoas.

Além desses, existem os 
que simplesmente evitam usar 
a faixa de pedestres e a pressa 
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A forma mais 
segura do 
pedestre fazer 
a travessia das 
vias públicas é 
utilizando a faixa 
e mantendo 
atenção aos 
veículos

é o principal motivo, confor-
me explica a professora Alean-
dra Martins. Ela afirma que o 
pouco tempo para chegar pon-
tualmente nos compromissos 
é o que faz muitos atravessa-
rem fora da faixa, para encur-
tar caminho. “Acho que quase 
todo mundo já cometeu esse 
erro. Geralmente eu atraves-
so na faixa, mas quando estou 
atrasada para o trabalho, olho 
com atenção e atravesso fora 
dela, mesmo sabendo que es-
tou errada”, relatou. 

Edilene Amélia, por sua 
vez, chegou faz pouco tempo 
de Recife (PE) e conta que ain-
da não se acostumou ao trân-
sito de João Pessoa e nem sem-
pre se lembra de atravessar na 
faixa. “Estou morando em João 
Pessoa há pouco tempo, mas já 
sei que a cultura da faixa de pe-
destre é ótima por aqui. Cos-
tumo passar fora dela quando 
vejo que o sinal está fechado e 
tem poucos carros. A pressa é 
muito grande”, opinou. 

Essa semana, a Semob-JP 
esteve na Avenida Pedro II fa-
zendo uma ação de faixa de 
pedestres, pois foi identifica-
do que na área próxima a uma 
clínica tem muita travessia de 
cuidadores, ao lado de crian-
ças com necessidades espe-
ciais. “Como a Pedro II é uma 
via muito larga, um corredor 
que tem uma dimensão muito 
maior com três faixas a gente 
percebe a dificuldade”, adian-
tou a chefe de Educação para 
o Trânsito. 

Ela ressalta que, desde 
2005, a Semob-JP vem intensi-
ficando as ações educativas re-
ferentes às faixas de pedestre. 
Percebeu que, no início, as pes-
soas ainda não tinham muito 
conhecimento sobre a sinali-
zação. Depois, a população en-
tendeu a sua relevância e a Se-

A Prefeitura de João Pessoa, 
através da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente (Semam), re-
toma hoje, o Projeto Tenda Verde, 
que compreende ações em praças 
públicas para doações e plantio 
de mudas. A primeira ativida-
de aberta ao público acontece na 
Praça do Coqueiral, em Manga-
beira, das 9h às 11h.

As atividades programadas 
para este ano pela Divisão de Ar-
borização e Reflorestamento (Di-
var) da Semam, acontecerão em 
10 bairros da capital, com encer-
ramento previsto para novem-
bro. “Uma vez por mês nossas 
equipes estarão nas praças dis-
tribuindo mudas com a popula-
ção e fazendo o plantio nos espa-
ços públicos”, ressaltou o chefe da 
Divar, Martinho Queiroga.

Ele disse que o Projeto Ten-
da Verde funciona em parceria 
com outras Pastas do Municí-

pio, a exemplo da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Recreação 
(Seger), que estará presente esti-
mulando a prática de exercícios 
físicos, e a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), que disponibili-
zará aferição de pressão arterial 
e outros serviços no local. “Cada 
ação contará com uma dessas ati-
vidades”, frisou.

As mudas distribuídas são for-
necidas pelo Viveiro Florestal da 
Semam, localizado nas depen-
dências do Sesc Gravatá, no bair-
ro do Valentina. “Quem desejar 
uma muda de planta nativa pode 
comparecer ao Viveiro, que fun-
ciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h às 16h. 
Cada pessoa tem direito a solici-
tar, gratuitamente, até duas mu-
das”, acrescentou, ressaltando que 
é preciso apenas apresentar RG, 
CPF e preencher uma ficha para 
controle das doações”, acrescen-

n
A primeira 
atividade 
aberta ao 
público 
ocorre das 
9h às 11h 
de hoje na 
Praça do 
Coqueiral

Educação
Ações ocorrem de 

preferência em bairros 
mais populosos e 
com mais idosos

Semam retoma hoje distribuição e plantio de mudas
Projeto tenda Verde

Órgão tem priorizado ações nos bairros de Mangabeira, Mandacaru, Cruz das Armas e na Avenida Dom Pedro II

Semob-JP intensifica fiscalização
faixas de Pedestres

tou Martinho Queiroga.
O Viveiro Florestal foi reaber-

to em 2021, na gestão do prefeito 
Cícero Lucena, após um período 
fechado por conta da pandemia. 
“Primeiro voltamos gradativa-
mente, funcionando com o sis-
tema de rodízio, duas vezes por 

semana. Desde julho do ano pas-
sado que normalizamos o aten-
dimento e voltamos a trabalhar 
de segunda a sexta-feira”, res-
saltou. Somente este ano, entre a 
procura da população por doa-
ções diretamente no local e nos 
eventos públicos, a Divar soma 

565 mudas distribuídas em João 
Pessoa.

As mudas nativas distribuídas 
pela Semam são do tamanho de 
até 30 centímetros e das espécies 
Pau Brasil, Ipê Rosa, Ipezinho de 
Jardim, Castanha do Pará, Casta-
nheira do Maranhão, Pata de Vaca 
entre outras.

Dia/mês – Local
• 18/março - Mangabeira
• 8/abril - Bancários
• 6/maio - Bessa
• 3/junho - Jaguaribe
• 8/julho - Geisel
• 12/agosto - Grotão
• 9/setembro - Valentina
• 7/outubro - Prefeitura
• 11/novembro - Busto 
Cabo branco
• 9/dezembro - Lagoa

Programação - Tenda Verde

Serão realizadas ao longo do ano distribuição de mudas em 10 bairros

Foto: Deyse Euzébio/Secom-JP

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

mob observou que era chegada 
a hora de educar os condutores 
sobre o tema. “Nos últimos cin-
co anos esses dois públicos ga-
nharam mais compreensão”, 
acrescentando que nunca dei-
xa de realizar ações educativas. 
“Atendemos empresas, escolas, 
universidades,instituições reli-
giosas e outras entidades que 
nos demandam”, esclareceu.

Respeito no trânsito  
A dona de casa Dayse San-

tana reconhece que, apesar dos 

compromissos do dia a dia, é 
essencial que o pedestre atra-
vesse no local correto, especial-
mente quando está com crian-
ças. “O certo é passar na faixa. 
Nunca gostei de passar fora 
dela, principalmente quando 
estou com minha filha. E com 
criança o cuidado tem que ser 
maior no trânsito. Vejo muitas 
pessoas passando fora da faixa 
ou correndo”, observa.

Francisco Mendes, 70 anos, 
diz que sempre atravessa a rua 
pela faixa. E que normalmente 

não enfrenta problemas com os 
motoristas. “Eles param, prin-
cipalmente ônibus”, elogia.

O estudante Marinésio 
Guedes já percebe que ainda 
será preciso muita conscien-
tização para que todos com-
preendam a importância da 
faixa de pedestre. “Atravessar 
na faixa é mais seguro. Quan-
do alguns não atravessam e 
deixam para fazer a travessia 
fora dela por causa de pressa, 
podem acontecer acidentes e 
até mortes”, alerta. 

Campanhas 
educativas
são realizadas

O setor de educação da 
Semob-JP realiza campa-
nhas pontuais e contínuas 
e, na maior parte delas, a 
faixa de pedestres é um 
tema recorrente. As ações 
são definidas pelo Con-
selho Nacional de Trânsi-
to (Contran) e pelo Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), além de iniciativas 
próprias do órgão pes-
soense. 

Inclusive, o CTB prevê 
multas para quem estacio-
na, ultrapassa, retorna ou 
deixa de dar a preferên-
cia ao pedestre nas faixas.  

A Semob realiza essas 
ações de conscientização 
ao longo do ano. Entre as 
campanhas mais impor-
tantes está o Maio Amare-
lo, que reforça as questões 
relacionadas ao trânsito 
divulgadas em ações ante-
riores, além do Dia do Pe-
destre (8 de agosto). 

Gilmara lembra que as 
ações educativas do órgão 
seguem um cronograma, 
mas se em algum mês for 
percebida a necessidade 
de conscientizar sobre as 
faixas de algum bairro, 
novas atividades podem 
ser realizadas.

São muitos os problemas verificados nos pontos de travessia de pedestres em João Pessoa

Foto: Roberto Guedes
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A Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do bair-
ro dos Bancários, em João 
Pessoa, registrou 313 aten-
dimentos com sintomas re-
lacionados à gastroenteri-
te viral, conhecida como a 
“Doença da Mosca”, na pri-
meira quinzena de março. 
Isso representa um aumen-
to de 30% do número de pa-
cientes com diarreia, vômito 
e febre nesse local em ape-
nas 15 dias. Em janeiro e fe-
vereiro os registros foram 
mais raros.

De acordo com a diretora-
geral da UPA Bancários, Va-
nine Vieira, além dessa uni-
dade de saúde, o aumento de 
pacientes com a “Doença da 
Mosca” é verificado em ou-
tras Upas e até mesmo nos 
hospitais particulares. O nú-
mero de adultos já acometi-
dos pela doença desse vírus 
já é bastante alto. 

“A Upa Bancários real-
mente tem registrado um 

Foram registradas 313 ocorrências na primeira quinzena deste mês, 30% a mais que o verifiado em janeiro e fevereiro

Casos da “Doença da Mosca” em alta
upa bancários

Período
Maior incidência 

da “Doença da 
Mosca” está 

ligada ao maior 
aparecimento des-
ses insetos durante 

o período mais 
chuvoso do ano

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

aumento no número de pa-
cientes com diarreia, vômi-
to e febre. O mesmo cenário 
também foi descrito pelas di-
reções das outras Upas, além 
dos hospitais da Unimed e 
Nossa Senhora das Neves, 
que também estão lotados 
de pacientes com esse vírus”, 
declarou.

Segundo a médica, a 
Doença da Mosca é conside-
rada comum principalmen-
te devido ao final do verão, 
o início dos períodos mais 
chuvosos e o consequente 
aparecimento desse tipo de 
inseto. Destaca que, mesmo 
que o mês de março seja a 
época em que esse problema 
de saúde é mais frequente, a 
tendência é que surjam no-
vos casos enquanto as chu-
vas continuarem. 

“Essa alta na incidência 
de casos vem ocorrendo des-
de o começo de março. Foi 
um aumento bem significa-
tivo e podem ser registra-
dos novos casos, já que esta 
é uma doença típica das chu-
vas”, reforça. 

A virose da mosca é co-
nhecida cient i f icamen-
te como Doença Diarréica 
Aguda (DDA) ou Gastroen-
terite Aguda, e tem esse 
nome justamente por causa 
do maior aparecimento de 
moscas no período chuvoso 
do ano. São insetos que pou-
sam em áreas contaminadas 
e depois em alimentos, po-
dendo, assim, transportar 
microrganismos que levam 

doenças para dentro de casa.
As moscas costumam 

passar por diversos tipos 
de matéria orgânica (lixo, 
fezes, cadáveres) e acabam 
transportando inúmeros ti-
pos de patógenos, como ví-
rus, bactérias, protozoários 
e ovos de helmintos (vermi-
noses). Com isso, são os po-
tenciais vetores na transmis-
são de doenças,em especial, 
diarreias e desconfortos in-
testinais.

Os principais sintomas da 
virose citados pela médica 
são: diarreia, febre, náusea, 
cólicas abdominais, inchaço 
e vômitos. Porém, existem 
casos em que podem ser ve-
rificados sangue nas fezes e 
desidratação em casos mais 
graves. 

“É uma doença que cau-
sa diarreia intensa, vômito 
intenso, mas não a ponto de 
se agravar. Devido a intensi-
dade dos vômitos e da diar-
reia, ocorre a desidratação. 
Por isso, as pessoas procu-
ram sempre a UPA para se 
hidratar de maneira mais 

direta e rápida, através de 
soro na veia. A desidratação 
é bem intensa, mas não é gra-
ve”, descreveu. 

Os sintomas duram nor-
malmente dois dias e, depen-
dendo do caso, até cinco dias, 
mas sem riscos de morte. “A 
gente não teve nenhum caso 
registrado de agravamen-
to a ponto de chegar a óbi-
to. Geralmente é uma diar-
reia e um vômito que dura 
de um a dois dias, cujo trata-
mento é muito simples”, ob-
serva a médica. No entanto, 
a diretora orienta que se os 
sintomas persistirem ou fi-
quem mais graves, a pessoa 
deve procurar ajuda médica 
nas UPAs ou Unidades Bási-
cas de Saúde.

Fácil prevenção
Conforme a diretora 

da UPA Bancários, a viro-
se da Mosca é uma doença 
de fácil prevenção, pois bas-
ta apenas reforçar a higie-
ne dos alimentos e utensí-
lios domésticos. Além disso, 
a doença não é transmiti-

da apenas pela mosca, pois 
ocorre ainda através da con-
taminação de alimentos e 
água, por meio das mãos da 
própria pessoa ou de outras e 
até outros insetos que trans-
portem os microrganismos.

Entre os cuidados pre-
ventivos estão o acondicio-
namento adequado do lixo, 
mantendo-o sempre em sa-
cos fechados e descartando
-os apenas no dia e horário 
do caminhão de coleta; lavar 
as lixeiras após a retirada do 
lixo, pois podem conter ovos 
ou larvas, além de evitar o 
acúmulo de qualquer resí-
duo orgânico, como adubos 
na superfície da terra e res-
tos de alimentos.

“A gente deve ter sempre 
essa prevenção em relação ao 
contato desses insetos com os 
alimentos. Temos que lem-
brar ainda de lavar bem os 
alimentos antes de consumir, 
mantendo o cuidado redobra-
do da população em relação a 
essas medidas, pois elas são 
eficazes para evitar a doen-
ça”, finalizou Vanine Vieira.

UPA Bancários registrou um grande aumento nos casos da chamada “Doença da Moscas”; a diretora-geral da unidade, Vanine Vieira, explicou que a prevenção é feita reforçando as medidas de higiene

Equipamentos da rede materno-infantil são entregues
Hospital geral de itabaiana

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) entregou, hoje, 
equipamentos da rede ma-
terno-infantil para renovar o 
parque tecnológico do Hos-
pital de Itabaiana. A ação 
faz parte do investimento de 
mais de R$ 7 milhões da ges-
tão estadual que tem como 
objetivo melhorar as salas de 
parto e diminuir a taxa de 
mortalidade materna na Pa-
raíba.

De acordo com o secretá-
rio de Saúde da Paraíba, Ge-
raldo Medeiros, a ação vem 
reparar um vazio assisten-
cial de mais de 50 anos e tem 
o intuito de tornar os hospi-
tais mais resolutivos traba-
lhando a regionalização da 
saúde. Ele reforça a ideia de 
proporcionar melhores con-
dições de trabalho e qualida-
de de atendimento

“O Governo trouxe esse 
norte para a saúde do estado 
que foi a regionalização, não 
só na teoria. Hoje estamos 
mostrando a regionalização 
na prática. Os equipamen-
tos da rede materno-infan-
til foram distribuídos em 13 
maternidades do estado. Ha-
via uma reivindicação antiga 
e nós observávamos as me-
sas de partos enferrujadas, 
gerando desconforto para a 
parturiente e qualidade ina-

Recursos
A ação faz parte do 
investimentos de 

mais de R$ 7 milhões 
do Governo do Esta-
do visando a melho-

ria das salas de parto 
e redução da taxa de 

mortalidade materna

dequada de trabalho para a 
equipe profissional da sala 
de parto. O SUS é podero-
so. Realçamos o cuidado aos 
equipamentos e o envolvi-
mento dos profissionais em 
trabalhar na resolutividade 
desse hospital”, pontua.

O diretor-geral do Hos-
pital de Itabaiana, Alcir Pai-
va, destaca que a vinda da 
equipe da SES para entregar 
os novos aparelhos fortalece 
o compromisso do governo 
estadual com a gestão públi-
ca de saúde. “A chegada des-
ses equipamentos vai fazer 
com que todas as gestantes 
tenham uma assistência de 
qualidade. Vamos fortale-

cer o serviço e ampliar nossa 
oferta, dando uma maior as-
sistência às pacientes admiti-
das e reguladas pela rede es-

tadual”, completa.
Estiveram presentes na so-

lenidade, os deputados esta-
duais Adriano Galdino e João 

Gonçalves, a presidente do 
Cosems e secretária de Saúde 
de Itabaiana Soraya Galdino, 
os prefeitos dos municípios 

de Itabaiana, São José dos Ra-
mos, Salgado de São Félix, vi-
ce-prefeito de Mogeiro e lide-
ranças da região.

Novos equipamentos entregues ao hospital permitirão uma melhor assistência às gestantes de Itabaiana e de municípios da região

Foto: Secom-PB

Fotos: Roberto Guedes
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Paraíba

As investigações realizadas pe-
los agentes do Núcleo de Homicí-
dios de Santa Rita, proporciona-
ram a prisão do homem suspeito 
de matar o estudante Gabriel Fran-
celino Olímpio, de 22 anos, naque-
la cidade da Região Metropolitana 
de João Pessoa. Um segundo sus-
peito, já identificado, conseguiu 
fugir da operação realizada pelos 
policiais civis.

Segundo o delegado Luiz 
Eduardo, as investigações concluí-
ram que Gabriel não era o alvo dos 
autores do crime, mas no momen-
to do crime ele estava conversando 
com algumas pessoas rivais dos 
executores que integram uma fac-
ção envolvida com o tráfico de dro-
ga em Santa Rita. O preso, iden-
tificado por Michael Douglas, já 
possui antecedentes criminais, 
responde a dois processos crimi-
nais. O delegado disse que ele foi 
preso quando era menor de idade.

Luiz Eduardo disse que as in-
vestigações continuam com o ob-
jetivo de identificar outros envol-
vidos com o crime. Uma arma foi 
apreendida, que o delegado acre-
dita ter sido usada no crime, na 
casa do homem que está foragido. 
Uma outra pessoa foi presa, pois 
estava na casa com a arma.

Para o delegado foi de funda-
mental importância o apoio da 
população, com informações so-
bre a identidade dos envolvidos 
no assassinato de Gabriel France-
lino. Na ocasião, outras duas pes-
soas também ficaram feridas, sen-
do que uma delas ainda está no 
Hospital de Emergência e Trauma.

O crime
Gabriel Francelino foi morto no 

dia 14 do mês passado quando es-
tava conversando com algumas 
pessoas próximo a sua residência. 
De repente apareceu uma dupla, já 
atirando e ele correu para se prote-
ger por trás de um muro, para onde 
também correu o alvo dos crimi-
nosos. No local, a dupla efetuou os 
disparos, tanto contra o alvo, como 
também contra Gabriel.

Gabriel foi socorrido para o 
Hospital Flávio Ribeiro Coutinho, 
em Santa Rita. No local foi atendi-
do justamente por sua mãe, a téc-
nica de enfermagem Elissandra 
Francelino, que estava de plantão e 
ao perceber que a vítima era seu fi-
lho, pediu ajuda para salvar o filho, 
no entanto, ele faleceu em seus bra-
ços. Apesar de não ter mais o filho 
de volta, ela agradeceu o empenho 
da polícia na prisão do suspeito.

Gabriel Francelino foi baleado e socorrido para o hospital, onde foi atendido pela mãe, que estava no plantão

Preso suspeito da morte de estudante 
solucionado

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Drogas são apreendidas em Campina Grande
Tráfico

As ações dos policiais da DRE para apreenderem entorpecentes aconteceram nos bairros do Itararé e Três Irmãos, em Campina Grande

A Polícia Civil continua in-
tensificando o combate ao tráfi-
co de drogas na Paraíba. No fi-
nal da manhã de ontem agentes 
da Delegacia de Repressão ao 
Entorpecentes (DRE), de Cam-
pina Grande, apreenderam 
aproximadamente 13 quilos de 
crack, no bairro do Itararé, na-
quela cidade.

O delegado Jorge Luiz disse 
que o local onde a droga foi en-
contrada estava sendo monito-

rado há cerca de três meses. “No 
momento da ação policial não ha-
via ninguém na residência. No 
entanto, já conseguimos identi-
ficar um suspeito de tráfico no 
imóvel, que havia fugido pouco 
antes da chegada dos policiais”, 
disse Jorge Luís.

De acordo com o delegado, o 
grupo investigado está tentando 
se estabelecer naquela área para 
comandar o tráfico de drogas no 
bairro do Itararé. Ele não quis in-

formar qual a procedência dos 
envolvidos com tráfico de drogas 
em Campina Grande.

Em outra ação, no bairro Três 
Irmãs, também naquela cidade 
do Agreste paraibano, os policiais 
da DRE apreenderam 30 tabletes 
de maconha. “Essa droga estava 
pronta para ser comercializada”, 
revelou o delegado. Todo o mate-
rial apreendido foi encaminhado 
ao Instituto de Polícia Científica 
para ser submetido a exame.

n 

Várias apreensões 
foram realizadas pelos 
agentes da Delegacia 
de Repressão ao 
Entorpecente, em 
Campina Grande

Juiz não acata pedido da defesa de Dudeck
caso mariana

O juiz Marcos William, do 
1o Tribunal do Júri de João Pes-
soa, negou pedido da defesa 
do empresário Joannes Dudeck 
que pedia antecipação de pro-
va penal na modalidade de exa-
me cadavérico complementar; 
constituição de médico perito 
assistente; suspensão da libera-
ção do cadáver, a fim de permi-
tir a realização do referido exa-

me; com quesitos emitidos por 
perito assistente e homologação 
por sentença da prova produzi-
da sob o crivo do contraditório, 
com a respectiva juntada aos au-
tos da cautelar.

Na sua decisão, o magistra-
do entendeu que exames soli-
citados pelo delegado Joames 
Oliveira, responsável pelas in-
vestigações, tais como toxicoló-

gico, de violência sexual, requi-
sitados pela autoridade policial, 
não constam no processo, pois 
se encontram em fase de ela-
boração no Instituto de Polícia 
Científica. Ela salienta que não 
há como suspender a liberação 
do cadáver, pois já foi sepultado 
no estado do Ceará.

Joannes Dudeck está preso 
por força de prisão preventiva de-

cretada pela Justiça como princi-
pal suspeito da morte da estudan-
te de medicina, Mariana Thomas, 
que foi encontrada despida na 
sala do apartamento do suspeito, 
com sinais de estrangulamento, 
no último fim de semana. 

O delegado Joames Oliveira já 
ouviu várias pessoas, inclusive a 
equipe do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência-Samu.

Foto: Ascom/PCPB

Vereador descumpre a Lei Maria da Penha
medidas proTeTivas

Um vereador do município 
de Várzea, no Sertão paraiba-
no, e que não teve a identida-
de revelada, foi preso ao des-
cumprir medidas protetivas. O 
parlamentar tem 41 anos, e foi 
autuado em flagrante pelo dele-
gado Renato Leite, da Delegacia 

de Homicídios e Entorpecentes 
de Patos. A prisão do vereador 
aconteceu na quarta-feira (16).

A mulher, ex-companheira do 
vereador, procurou a polícia so-
licitando proteção, alegando que 
na sexta-feira (11), o vereador a te-
ria ameaçado, inclusive descum-

prindo medidas protetivas con-
cedidas pelo Judiciário. De posse 
das informações, a polícia locali-
zou o parlamentar de Várzea. Na 
ocasião, a mulher disse que o ex-
companheiro possuía uma arma 
de fogo, mas não foi encontrada.

O delegado Renato Leite in-

formou que o vereador se en-
contra recolhido à carceragem 
da Central de Polícia de Patos 
aguardando a audiência de cus-
tódia. A prisão dele foi comuni-
cada à Vara Criminal da Comar-
ca de Santa Luzia. Ele não tem 
antecedentes criminais.

Venezuelano morto teve a moto roubada
laTrocínio

Imagens de câmera de segu-
rança poderão ajudar a polícia a 
identificar uma dupla suspeita 
de assassinar um imigrante ve-
nezuelano Jean Carlos Cabello 
Aguillera, de 26 anos, ocorrido 
na manhã de ontem, no Bairro 

de Jaguaribe, em João Pessoa. O 
crime aconteceu próximo à casa 
onde  a vítima residia.

O delegado Cláudio Mar-
ques, que esteve no local do cri-
me e disse que testemunhas re-
velaram que Jean seguia em uma 

motocicleta na rua onde residia 
quando foi abordado pela dupla 
de criminosos. O venezuelano 
foi atingido por um tiro. A du-
pla fugiu com a moto da vítima.

A hipótese de latrocínio é 
a principal linha de investiga-

ção da polícia, pois as imagens 
mostram com nitidez a ação da 
dupla.

Jean Carlos trabalhava numa 
pizzaria em Mangabeira e foi 
morto após deixar sua esposa 
no trabalho. 

em família

Homem mata 
cunhado e fere 
a própria irmã 
durante discussão

Em Santa Rita, a Polícia Civil 
prendeu um homem, identificado 
por Micael França de Sousa, suspei-
to de ferir sua irmã e matar o cunha-
do, companheiro dela, no bairro Alto 
das Populares, naquela cidade. O cri-
me aconteceu na noite de quarta-fei-
ra (16). No local, a polícia soube que a 
vítima, Jonas Marcolino de Lima, foi 
surpreendida pelos tiros, disparados 
pelo próprio cunhado. Os disparos 
também atingiram Tália Daniela de 
França Souza, irmã do suspeito. Ela 
está no Hospital de Trauma. 

A polícia soube que vítima e acu-
sado eram amigos, inclusive Tália e 
Jonas haviam se separado e Micael 
interviu para a conciliação do casal.
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

João Pessoa 

Litoral Sul 
Corais, piscinas naturais, águas transparentes, falésias coloridas, rios e lagoas, são 

cenários que o turista vai apreciar no Litoral Sul. Praias paradisíacas e muitas vezes, de-
sertas, estão situadas nos municípios do Conde e Pitimbu, distante apenas 20 quilôme-
tros de João Pessoa. No caminho, seguindo pela PB-008, no Altiplano Cabo Branco, uma 
bela paisagem que é vista ate chegar às praias de Barra de Gramame, Coqueirinho, 
Tambaba (primeira praia de nudismo oficial no Nordeste e a segunda no Brasil, desde 
1989) e Praia Bela, com parada para um delicioso banho. Na foto a bela paisagem do 
Mirante do Dedinho.

Campina Grande

O histórico Teatro Santa Roza, o se-
gundo mais antigo da Paraíba e um dos 
principais cartões postais de João Pes-
soa, foi fotografado pela artista plástica 
e fotógrafa paulista Flávia Junqueira. Ela 
veio a Paraíba a convite dos responsá-
veis pelo projeto Nordeste Arretado, que 
tem por objetivo divulgar, de forma inte-
grada, as potencialidades turísticas, cul-
turais, históricas da Paraíba, Pernambu-
co, Rio Grande do Norte e Alagoas. Flávia 
Junqueira é, atualmente, um dos maio-
res nomes da fotografia contemporânea 

do Brasil. O projeto Nordeste Arretado foi 
lançado em dezembro do ano passado 
em São Paulo e desde então vem sendo 
realizadas ações de divulgação por todo 
o Brasil. A presidente da Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino, 
explica que a vinda de Flávia Junqueira 
à João Pessoa faz parte da estratégia de 
produzir e reunir conteúdo para o site do 
projeto (www.nordestearretado.com.br) e 
para disponibilização da artista em suas 
redes sociais e uma futura exposição in-
titulada ‘Revoada’. 

A 4ª edição da Corrida do Bem, que será realizada em Campina Grande 
no dia 6 de maio próximo, com largada da Avenida Brasília, às 19h, terá uma 
grande estrutura que contará com shows, sonorização do percurso e locais de 
apoio com água e ambulâncias em todo o trajeto. Esse é o maior evento espor-
tivo e filantrópico da Paraíba, pois conta com apoio da sociedade civil organi-
zada, poder público e o terceiro setor. As inscrições já estão abertas, custam 
R$ 60 e podem ser feitas pelo endereço eletrônico: www.hospitaldafap.org.br/
eventosfap/corrida-do-bem/

Boqueirão
Quem gosta do turismo religioso se deslumbra em meio à Caatinga do Ca-

riri Paraibano, onde rochedos se destacam com imagens de santos tendo como 
pano de fundo um céu belíssimo na Gruta de Lourdes, construída em uma pro-
priedade privada, sendo atrativo para os romeiros no município de Boquei-
rão. O local revela uma história de fé e perseverança, que foi iniciada quan-
do a filha de José Guilherme, proprietário das terras, começou a ter visões em 
que Nossa Senhora de Lourdes lhe aparecia dizendo que ele devia erguer um 
santuário naquele local. Então, José Guilherme, que já havia alcançado uma 
graça decidiu seguir a orientação da Santa e transformou o local na Gruta de 
Lourdes, que recebe toda semana grupos de orações para manter viva a fé e 
agradecer as graças alcançadas.

Fotos: Teresa Duarte

Evento acontecerá nos jardins da Fundação Casa de José Américo, das 8h às 16h. A entrada é gratuita

FCJA reabrirá Feira dos Aromas
todos os sábados

Depois de uma pausa em 
razão da pandemia do co-
ronavírus, a Feira dos Aro-
mas voltará a movimentar 
o jardim da Fundação Casa 
de José Américo (FCJA) nes-
te sábado, das 8h às 16h. No 
evento, cuja entrada é gratui-
ta, haverá oferta de arte, cul-
tura, flores e uma gastrono-
mia especial. Tudo ao som do 
tradicional forró “pé de ser-
ra”. Segundo a coordenadora 
do evento, Helena Serrano, a 
estimativa é que mais de 200 
consumidores visitem a fei-
ra, que terá sequência nos sá-
bados seguintes, com outras 
atrações.

Amanhã, a feira dividirá 
o espaço com outro evento - 
a Feira de Brechós, ou seja, o 
Retrocando, um encontro de 
10 expositores de brechós. Já 
no dia 26, o evento será rea-
lizado juntamente com uma 
Feira de Antiguidades, com 
a exposição de gibis, discos 
de vinil e literatura de cordel, 
entre outros produtos.

A cada sábado, os visitan-
tes terão um evento diferen-
te. Tudo isso em um cenário 
de beleza natural, em meio a 
muita música e brisa do mar. 
Na sequência, no sábado 2 
de abril, a Feira dos Aromas 
será realizada juntamente 

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Foto: Secom -PB Foto: Roberto Guedes

com uma Feira Afro, onde os 
visitantes poderão conferir 
vestimentas e acessórios da 
cultura africana.

Além das frutas e verdu-
ras sem agrotóxicos e de pe-
ças artesanais, os visitantes 
da Feira dos Aromas pode-
rão se deliciar com picado de 
bode, macaxeira com bode, 
cuscuz, tapioca, bolos, quei-
jos e outros pratos especiais.  

Antes da pandemia, o 
evento se chamava Feira 
Agroecológica, dentro de 
uma parceria realizada en-
tre a Fundação Casa de José 

Américo e a Secretaria de 
Desenvolvimento Huma-
no. “Era uma feira de pro-
dutos sem agrotóxicos com 
trabalhadores da agricultu-
ra familiar de diversos mu-
nicípios. Ela acontecia nas 
sextas-feiras de 8h às 12h”, 
informou Helena.

Com a pandemia, o even-
to teve que ser adiado e vol-
tou um ano depois com o 
nome de Feira dos Aromas, 
com realização aos sábados. 
“E ao invés de ser apenas 
uma feira agroecológica, 
a gente ampliou colocan-

do em exposição flores, es-
sências e gastronomia. A 
partir daí, a movimentação 
no evento se ampliou. Mas, 
em seguida, veio a segun-
da onda da pandemia, e o 
evento teve que ser adiado 
mais uma vez, sendo reto-
mado neste sábado”, garan-
tiu Helena.

Saiba mais
Inaugurada em 1982, em 

homenagem ao escritor pa-
raibano, a Fundação Casa 
de José Américo é um cen-
tro histórico, artístico-cul-

tural de pesquisa e de la-
zer, composto por museu, 
biblioteca, acervo de cultu-
ra popular, galeria, arqui-
vos dos governadores da 
Paraíba e de outras perso-
nalidades paraibanas, além 
do mausoléu de José Amé-
rico. No local também fun-
ciona o cineclube O Homem 
de Areia, com sessões todas 
as primeiras quartas-feiras 
do mês, às 19h30, com en-
trada gratuita. A Fundação 
se localiza na Avenida Cabo 
Branco, 3336, no bairro do 
Cabo Branco.

Usados
No sábado (26), a 

feira dividirá espaço 
com o Retrocando, 
um encontro de 10 

expositores 
de brechós

O espaço será dividido com a Feira Afro, reunindo vestimentas e acessórios da cultura africana; a coordenadora, Helena Serrano, espera mais de 200 visitantes
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Um dos maiores nomes da dan-
ça contemporânea atendia 
pelo nome de Pina Bausch 
(1940-2009), coreógrafa, dan-

çarina, pedagoga de dança e diretora de 
balé alemã, precursora da dança-teatro 
no início do século passado. “Não sei 
se é possível resumir sua relevância no 
mundo da arte, porque são muito anos 
de investigações de corpo/mente”, 
adiantou Joyce Barbosa, da Paralelo 
Cia. de Dança. “Mas penso que ela 
trouxe novas alternativas de olhar para 
o que nos olha, seja interna ou externa-
mente”, resume ela.

A paraibana Joyce Barbosa – junto 
com as bailarinas e coreógrafas Lília 
Maranhão, Elis Xavier e Iara Costa 
– vão apresentar o espetáculo Experi-
mento Pina nº 50, dentro da 5ª edição 
da Mostra Matriz de Artes Cênicas. 
A performance será realizada hoje, a 
partir das 18h, na Praça do Povo do 
Espaço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa. A entrada é gratuita.

“Trata-se uma articulação performáti-
ca de caráter experimental – pois nunca 
sabemos como, onde, de que forma e com 
quem iremos dançar –, sob a seguinte 
hipótese: o que pode a mímese/imitação 
construir num espaço estrangeiro/alheio 
ao nosso corpo e linguagem”, explica 
Joyce Barbosa. “A performance tem um 
caráter de experimentação no sentido 
do ‘não dado a priori’, não formato nem 
pré-estabelecido”.

Sendo a quinquagésima performan-
ce da Paralelo Cia. de Dança para o 
Experimento Pina, Joyce enfatiza que a 
apresentação não depende do local onde 
elas a promovem: espaços como o Ponto 
de Cem Réis, o Parque Solon de Lucena, 
o Largo de São Frei Pedro Gonçalves, 
e a Feira de Tambaú já foram “palcos” 
das diversas performances. “Ela dia-
loga com ele. Depender e dialogar são 
hábitos cognitivos muito diversos”, 

esclarece a bailarina, apontando que há 
improvisação, não há uma coreografia 
já planejada.

Como curiosidade: para abrir ho-
rizontes de quem foi Pina Bausch, o 
renomado cineasta alemão Win Wen-
ders (do clássico Asas do Desejo, além de 
Buena Vista Social Club e A Alma de um 
Homem) lançou em 2011 o documentário 
em 3D Pina, que atualmente pode ser 
encontrado para aluguel nas principais 
plataformas de streaming.

Evento traumático
Sem a companhia, dentro da Mostra 

Matriz de Artes Cênicas, Joyce Barbosa 
apresentará o espetáculo solo Midría-
se: Uma Peformance Sobre Sexo e Morte 
no próximo dia 27, também na Praça 
do Povo da Funesc, na capital, às 20h. 
“Midríase é um contorno que dei, em 
dança, para falar de um evento pessoal 
traumático”, comenta. “Ela surge como 
performance sobre excitação e morte, 
esses dois não tão extremos, para dar 
conta desse trauma corporal. É sobre 
dançar um desprazer, dar movimento 
ao incômodo, erotizar o fim da vida e 
transar com a morte”.

A 5ª Mostra Matriz de Artes Cênicas 
ocorre durante todo o mês de março com 
espetáculos de circo, dança e teatro, nas 
cidades de Campina Grande, Cabedelo e 
João Pessoa. Escolhidas por meio de edital 
público, as 12 atrações fazem parte da pro-
gramação do ‘Mês da Mulher’, em ação 
conjunta da Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) e Secretaria da Mulher e 
da Diversidade Humana (Semdh).

Dança que dialoga com 
os espaços estrangeiros
Audaci Junior 
audaciauniao@gmail.com

Performance

Hoje, em João Pessoa, Mostra Matriz de Artes Cênicas apresenta o espetáculo ‘Experimento Pina nº 50’

Joyce Barbosa em uma das várias 
apresentações da Paralelo Cia. de Dança 

em lugares públicos da capital paraibana 
para o ‘Experimento Pina’
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Coreógrafa, dançarina, e 
diretora de balé alemã, Pina 
Bausch (1940-2009) foi a 
precursora da dança-teatro 
no início do século passado

Bailarina e coreógrafa Lília 
Maranhão em pleno “diálogo” com o 
Centro Histórico: 50ª apresentação 

será na Praça do Povo do Espaço 
Cultural José Lins do Rego
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Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

Princesa Isabel e sua
Academia Princesense de Letras e Artes

No dia 21 de novembro de 2019, 
uma quinta-feira, um grupo de es-
critores, intelectuais, professores, 
artistas e interessados na preser-
vação da história e cultura prin-
cesense, reunidos na edificação 
conhecida como “Palacete dos Pe-
reiras”, constituíram uma reunião 
preliminar objetivando a criação 
e instalação de uma Academia de 
Letras e Artes em Princesa Isabel. 
Cidade que ficou famosa pelos 
acontecimentos de 1930, quando se 
proclamou território livre, um Es-
tado desligado da Paraíba, ganha 
uma importante instituição em de-
fesa da cultura.

Quem passa por Princesa, so-
bretudo pela Praça Epitácio Pessoa, 
certamente prenderá o olhar por 
alguns segundos a um imponente 
prédio que se destaca na paisagem 
e, mesmo aqueles que não sabem 
sua história, percebem sua grande-
za. No universo de Ariano Suassuna 
seria um castelo encantado e inex-
pugnável de onde Dom José Perei-
ra Lima comandaria seu exército de 
heróis encouraçados, prontos para 
proteger seu território livre e defen-
der sua Princesa. É essa impressão 
que o “Palacete dos Pereiras” passa 
aos transeuntes, viajantes e, sobre-
tudo aos princesenses.

Em 2021, para coroar a cres-
cente importância do imóvel, ele 
tornou-se oficialmente a sede da 
Academia Princesense de Letras e 
Artes (Apla). A importância desse 
prédio histórico é tão grande que 
ele figura no centro do brasão da 
Academia. É o seu castelo! Embo-
ra os acontecimentos em torno da 
Revolta de Princesa sejam fasci-
nantes e recheados de elementos, 
a preservação da história e cultura 
local tem encontrado grandes di-
ficuldades e pouco incentivo por 
parte dos poderes públicos e/ou 
privados. Essas necessidades evi-
denciam a importância de tal ins-
tituição para a região e sua urgen-

te necessidade no âmbito artístico 
e cultural. Que esse novo capítulo 
de sua existência seja próspero e 
realce a importância de toda His-
tória que ele testemunhou.

A Apla é um espaço apolítico, 
obviamente sem bandeiras parti-
dárias, mas que objetiva contribuir 
com o desenvolvimento da cultura 
e das artes dessa região tão impor-
tante da Paraíba. Funcionará como 
uma ferramenta de apoio e orien-
tação às questões públicas muni-
cipais, às escolas e às demais ins-
tituições que se interessem pelo 
desenvolvimento e pela preserva-
ção cultural de Princesa Isabel e 
municípios vizinhos. Uma Acade-
mia de Letras e Artes no Alto Ser-
tão nordestino, será uma ferramen-
ta de relevante importância para a 
manutenção e divulgação do patri-
mônio histórico e cultural da re-
gião que polariza.

A Apla possui 40 patronos, são 
importantes nomes das mais dife-
rentes áreas das letras e artes que 
passaram por esta imponente re-
gião do Sertão paraibano. Pinto-
res, poetas, músicos e escritores 

circularam pelas ruas da cidade 
e lá deixaram suas marcas indelé-
veis e ajudaram a construir a sua 
identidade. Alcides Carneiro, pela 
relevância de seu nome em diver-
sas áreas, foi escolhido como Pa-
trono Honorífico.

Hoje, a Academia Princesense, 
iniciará seu projeto: ‘Sarau no Pa-
lacete’. Um evento que congrega 
poesia, música, lançamentos e ex-
posições. Mais informações sobre a 
Academia Princesense de Letras e 
Artes é só visitar o site oficial: www.
academiaprincesense.org.

n 

“Palacete dos 
Pereiras”, 
como é 
conhecido, 
é a sede da 
Academia de 
Letras e Artes 
em Princesa 
Isabel, 
no Sertão 
paraibano

Foto: Batistinha Linhares/Divulgação

Emmanuel Conserva de Arruda

Centro de Comunicação, Turismo e Artes também lança selo festivo

Orquestra da UFPB faz 
concerto comemorativo

CCTA: 10 Anos

O Centro de Comunicação, Turis-
mo e Artes da Universidade Federal 
da Paraíba (CCTA-UFPB) inicia hoje as 
comemorações de 10 anos de criação. 
A programação traz em sua abertura 
a apresentação da Orquestra Sinfôni-
ca da UFPB (OSUFPB) e o lançamento 
de um selo festivo.

O concerto vai acontecer de forma 
híbrida, a partir das 20h, com presen-
ça parcialmente garantida para o pú-
blico, na Sala de Concertos Radegun-
dis Feitosa, e também com transmissão 
ao vivo pelo perfil oficial da OSUFPB 
no Instagram.

Serão disponibilizadas 200 vagas. 
O público presente deverá respeitar 
todos os protocolos de biosseguran-
ça instituídos pelos órgãos de saúde, 
como uso correto de máscaras e dis-
tanciamento social. Também será obri-
gatória a apresentação do comprovan-
te do esquema vacinal completo para 
Covid-19, juntamente com documento 
de identificação com foto.

O repertório escolhido para a aber-
tura das comemorações retrata a for-
mação tradicional da OSUFPB, que 
tem como base compositores europeus, 
como o finlandês Jean Sibelius, um dos 

mais populares em música erudita; Ed-
ward William Elgar, compositor inglês 
de música clássica; e Béla Viktor János 
Bartók, húngaro, pianista, professor e 
pesquisador de música popular.

O lançamento do selo comemora-
tivo não substituirá a marca original 
do CCTA, mas será utilizada em ações 
e eventos que venham a acontecer ao 
longo do ano. Além disso, estará nas 
assinaturas de e-mail e nas postagens 
das redes sociais do Centro de Comu-
nicação, Turismo e Artes.

Apresentação gratuita vai acontecer de forma híbrida em rede social da Sinfônica

Foto: Guto Zafalan/Divulgação

Através do QR Code 
acima, acesse o perfil 
oficial no Instagram 

da OSUFPB

Colunista colaborador

Alguém já disse que um homem só é um 
homem fraco. E isso é verdade. A solidão 
humana, seja existencial ou objetiva, 

sempre foi tema dos filósofos e psicólogos. 
Aquela sobre a qual quero falar aqui é a que foi 
inventada neste século, gravemente disfarçada 
pelas redes sociais, mas claramente produzida na 
contemporaneidade.

Vou dar uma voltinha no tempo, pouco tempo, 
aliás, se considerarmos os períodos de mudanças 
históricas ou sociais importantes.

Há uns 15 anos, uma parenta minha começou 
a dar sinais de Alzheimer. Ela morava em uma 
cidade do interior, onde era bastante conhecida 
pelas pessoas da comunidade. Vez por outra, 
desorientava-se na volta para casa, quando ia a 
lugares com os quais estava acostumada, como o 
mercadinho, por exemplo. Quando isso acontecia, 
sempre aparecia um conhecido disposto a levá-la 
para casa em segurança.

Muitas vezes, quando era menino, ficava na 
casa de algum vizinho, se meus pais precisassem 
se ausentar, fosse para uma festa à noite, uma 
pequena viagem ou para algum tratamento de 
saúde. Nossos velhos e crianças eram cuidados 
pela família e pela comunidade próxima também. 
Nas ruas de muros baixos, tomávamos conta uns 
dos outros. Claro que isso custava um tanto de 
privacidade.

O ser humano se enreda nas suas próprias 
ciladas. As pessoas boas e solidárias podem 
ser as mesmas que apontam dedos do tamanho 
de espadas de julgamento. Inventamos, então, 
a individualidade, não no seu sentido, digamos 
assim, existencial, mas no sentido do pessoal. 
“Não quero que meu modo de viver seja alvo 
do falatório alheio”. As cidades cresceram, a 
tecnologia evoluiu a ponto de criar a (falsa) 
sensação de autossuficiência, as famílias ficaram 
menores, as habitações verticalizaram, a vida em 
comunidade pulou do mundo real para as redes 
sociais, e aconteceu mais um tantão de mudanças 
nas formas de relacionamento humano. A verdade 
é que, em nome de se criar autonomia, criou-se 
a solidão na sua forma mais dolorosa, a que se 
traduz em desamparo.

Até pouco tempo, quando um amigo adoecia, a 
gente estava lá, no hospital ou na casa, oferecendo 
sopinha, chá e carinho. Se havia uma separação, 
a gente fazia companhia, levava para sair, tentava 
rejuntar o casal. Morreu alguém, todo mundo 
estava no velório dando conforto e depois, também. 
Encontro no bar era para falar de música, trocar 
afeto, fazer botecoterapia (não tem o efeito de uma 
boa terapia, mas dá conforto emocional). Agora o 
encontro no bar é para postar no Instagram. E, nas 
situações difíceis, mandar mensagens fofas pelo 
WhatsApp resolve tudo. Resolve, né? “Eu te amo” 
virou santo nome em vão. O povo se ama demais, 
mas só em palavras.

Quem tem parente idoso precisando de cuidado 
sabe o preço dessas mudanças. Comida em 
porções individuais no supermercado também não 
é barato. Viver está caríssimo. Envelhecer é uma 
fortuna. Morrer não cabe mais na parte que te resta 
do latifúndio.

Jamais ouvi falar tanto em solidão. Solidão, 
mesmo. Conheço muita gente que lida bem com o 
“estar sozinho”. Gente que gosta de ler, de música, 
de cinema, até de fazer nada (eu adoro), mas que, 
do ponto de vista objetivo, sente-se desamparada.

Tenho uma prima que mora em Londres. 
Ela me contou, outro dia, de um vizinho que foi 
encontrado morto em sua própria casa. Tinha 
morrido há dias. Nem vou descrever o estado em 
que ele foi encontrado. A vizinhança foi alertada 
pelo mau cheiro.

Minha vizinha de porta passa uns dias por aqui, 
outros, na fazenda. Se as pessoas não fossem 
estimuladas a esconder a idade, eu saberia a 
dela. Quando está por aqui, deixamos a porta da 
cozinha aberta. Gosto que saiba que estamos por 
perto. Entretanto, foi ela quem me socorreu numa 
determinada situação em que eu estava sozinho e 
triste por causa de um acontecimento recente:

– Que carinha é essa?
– Nada, não, Dona Lourdinha...
– Nada, não, não, que você não é desse jeito!
Contei só pela metade, ela ouviu só a metade, 

mas emoldurou meu rosto com as mãos e disse que 
aquilo ia passar.

– Qualquer coisa estou por aqui.
Foi tão pouco e foi tanto. Eu senti conforto e 

verdade.

Trilha sonora
‘Na Primeira Manhã’ - Alceu Valença;
‘Solidão’ - Alceu Valença;
‘Me Recuso’ - Rita Lee/Luiz Carbone/Luiz Carlini 

- com Gal Costa;
‘Eleanor Rigby’ - Lennon & McCartney - The 

Beatles.

Nelson 
  Barros

A invenção da 
solidão

nelsonrbarros@gmail.com

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da Apla
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As mídias imersivas e rede de 
empoderamento das mulheres são 
o foco do debate do ‘Entrevista Fu-
nesc’ de hoje, com três convidadas 
em torno de temas relacionados à 
arte, tecnologia e feminismo.

A partir das 17h, o jornalista 
Jãmarrí Nogueira conduzirá o ba-
te-papo virtual sobre cinema, rea-
lidade virtual, mídias imersivas e 
também sobre ditadura da beleza fe-
minina e arte a serviço do empode-
ramento feminino. Serão recebidas 
a pesquisadora e cineasta Priscilla 
Durand, junto com Brygida Freire e 
Diana Valadares, criadoras da rede 
‘O Poder da Saia’, que oferece supor-
te a mulheres.

A conversa com Priscilla, Brygida 
e Diana pode ser acompanhada, ao 
vivo, no perfil oficial no Instagram da 
Fundação (@funescgovpb), com aber-
tura para interação dos espectadores 
através de mensagens que são acom-
panhadas pelo mediador.

Pesquisadora de mídias imersi-
vas e organizadora do VR Day, Pris-

cilla Durand desenvolve projetos na 
área de produção e direção audiovi-
sual, tendo experiência em agências 
publicitárias, produtoras de vídeo, 
televisão e também produções cine-
matográficas.

Diana Valadares é Bacharel em 
TI, consultora de imagem e fundado-
ra da rede ‘O Poder da Saia’ (@opo-
derdasaia) junto com Brygida Freire, 
que é terapeuta com foco no cuidado 
emocional e empoderamento de mu-
lheres, professora e escritora.

‘Entrevista Funesc’ debate 
a rede de empoderamento

‘Mês das Mulheres’

Através do QR Code 
acima, acesse o perfil 

oficial da Funesc

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Uma das convidadas é Brygida 
Freire, da rede ‘O Poder da Saia’

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

BElfAST (Reino Unido. Dir: Kenneth Bra-
nagh. Drama. 14 anos). Uma família protes-
tante da Irlanda do Norte da classe trabalha-
dora da perspectiva de seu filho de 9 anos 
durante os tumultuosos anos de 1960. O jo-
vem Buddy (Jude Hill) percorre a paisagem 
das lutas da classe trabalhadora, em meio 
de mudanças culturais e violência extrema. 
Buddy sonha em um futuro melhor, glamoro-
so, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta 
no momento, mas, enquanto isso não aconte-
ce, ele se consola com o carismático Pa (Ja-
mie Dornan) e a Ma (Caitríona Balfe), junto 
com seus avós (Judie Dench e Ciarán Hins) 
que contam histórias maravilhosas. Sete in-
dicações ao Oscar. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 16h50 - 21h40.

OS CARAS MAlvAdOS (The Bad Guys) 
Reino Unido. Dir: Pierre Perifel. Animação. Li-
vre). Baseado nos quadrinhos de Aaron Bla-
bey, um grupo de animais ladrões e suas 
travessuras: Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tu-
barão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram 
vistos como maus, desajustados e que as-
sustam todo mundo que os vê. Eles têm uma 
longa história criminal, roubando tudo o que 
eles querem e como eles querem. CENTER-
PLEX MAG 4 (dub.): 15h - 17h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h15 - 17h30 - 20h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 15h15 - 17h30 
- 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h30 
- 15h45 - 18h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub., sessões exceto na seg.): 14h15 - 16h45 
- 19h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub., 
sessões exceto na seg. e ter.): 15h15 - 17h45 - 
20h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h30 
- 17h30 (3D) - 19h30; CINE SERCLA PARTAGE 
2 (dub.): 15h30 - 17h30 (3D) - 19h30.

vAlE NIGTh (Brasil. Dir: Luis Pinheiro. 
Comédia. 16 anos). Um grupo de amigos da 
periferia do Brasil vivencia o amor e os de-
sencontros da juventude. CINE SERCLA PAR-
TAGE 5: 19h10 - 21h.

CONTINUAÇÃO

AGENTE dAS SOMBRAS (Blacklight. 
EUA. Dir: Mark Williams. Ação. 14 anos). Tra-
vis Block (Liam Neeson) vive e luta nas som-
bras. Um “consertador” autônomo do go-
verno, Block é um homem perigoso cujas 
atribuições incluíam extrair agentes de situa-
ções ocultas. Quando Block descobre que um 
programa sombrio chamado Operação Uni-
dade está abatendo cidadãos comuns por ra-
zões conhecidas apenas pelo seu supervisor, 
o chefe do FBI, Robinson (Aidan Quinn), ele 
pede a ajuda de uma jornalista (Raver-Lam-
pman), mas seu passado e presente colidem 
quando seu filha e neta são ameaçadas. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h30 
- 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 

21h45 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
1 (dub.): 18h20; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 18h20.

BATMAN (The Batman. EUA. Dir: Matt 
Reeves. Aventura. 14 anos). Dois anos vigian-
do as ruas como o Batman (Robert Pattinson), 
causando medo nos corações dos criminosos, 
acabou levando Bruce Wayne às sombras da 
cidade de Gotham. Com apenas alguns alia-
dos de confiança — Alfred Pennyworth (Andy 
Serkis) e o Tenente James Gordon (Jeffrey 
Wright) — entre a rede corrupta de oficiais e 
figuras importantes da cidade, o solitário vi-
gilante se estabeleceu como a personifica-
ção da vingança entre os cidadãos de Go-
tham. Quando um assassino tem como alvo 
a elite de Gotham, apresentando uma série 
de maquinações sádicas, uma trilha de pis-
tas enigmáticas coloca o Maior Detetive do 
Mundo em uma investigação sobre o sub-
mundo, onde ele encontra personagens como 
Selina Kyle, também conhecida como Mulher-
Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, o Pin-
guim (Colin Farrell) e Edward Nashton, tam-
bém 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, Batman deve for-
jar novos relacionamentos, desmascarar o 
culpado e fazer justiça ao abuso de poder 
e à corrupção que há muito tempo assola 
Gotham. CENTERPLEX MAG 3: 17h (dub.) 
- 20h30 (leg.); CENTERPLEX MAG 4: 19h30 
(dub.); CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 21h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 15h - 18h30 - 
22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 13h45 - 
17h15 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 
14h15 - 17h45 - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 14h45 - 18h15 - 21h45; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h - 18h30 - 22h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4: 14h (dub.) - 18h 
(dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANGA-

BEIRA 5 (dub.): 14h - 17h30 - 21h; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 1 (dub.): 14h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 16h40 - 20h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 19h; CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub.): 16h40 - 20h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3 (dub.): 19h; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 14h45.

CORAÇÃO dE fOGO (fireheart. EUA. 
Dir: Laurent Zeitoun, Theodore Ty. Animação. 
Livre). Desde criança Geórgia só tinha um so-
nho: se tornar bombeira, como o seu pai. In-
felizmente, no ano de 1932 em Nova York, as 
mulheres não podiam atuar nessa profissão. 
Quando os bombeiros da cidade desapare-
ceram misteriosamente, ela vê sua grande 
chance. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 13h 
(somente sáb. e dom.).

O RITUAl: PRESENÇA MAlIGNA (The 
Banishing. Reino Unido. Dir: Christopher 
Smith. Terror. 14 anos). Durante a década de 
1930, na Inglaterra, um reverendo se muda 
com a esposa e a filha para uma mansão mis-
teriosa. Aos poucos, eles começam a presen-
ciar eventos bizarros, apenas para descobrir 
que a propriedade se trata da casa mais mal
-assombrada de todo o Reino Unido. Agora 
eles precisam descobrir o segredo terrível que 
mantém o mal dentro de seu lar. CINE SER-
CLA TAMBIÁ 1 (dub.): 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 20h30.

UNChARTEd: fORA dO MAPA (Unchar-
ted: drake’s fortune. EUA. Dir: Ruben Fleis-
cher. Aventura. 12 anos). Baseado em uma 
das séries de videogame, mostra a primeira 
aventura de caça ao tesouro do jovem Nathan 
Drake (Tom Holland) com seu parceiro Victor 
“Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 20h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 14h40 - 16h50; CINE SER-
CLA PARTAGE 3 (dub.): 14h40 - 16h50.

Foto: Divulgação

Comédia nacional ‘Vale Nigth’ narra os encontros e desencontros de jovens da periferia

Sandra 
   Raquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora 

A notícia como 
arma de guerra

Colunista colaboradora

Não sei se esse sentimento outras pessoas 
têm. Eu tenho. Sinto uma indignação 
com essa cobertura da guerra, a mais 

recente eu falo. Preciso informar que tenho 
ainda que melhorar minhas fontes. Mesmo 
assim, a sensação ao ver noticiário televisivo ou 
rádio, ou alguma rede social é que tudo parece 
propaganda de guerra. 

Unilateralidade. Informação muito enlatada. E 
muita desinformação. Para minha vida cotidiana 
ligada ao ensino de Jornalismo, fica difícil largar o 
mundo das notícias. Seria algo como um divórcio. 
Enquanto isso me separo e reconcilio. Reconstruo 
esse relacionamento diariamente.

Tento me educar para as mídias, sobretudo 
nesse momento atravessado pela segunda vida 
on-line. Penso eticamente o que é possível fazer 
ou não fazer nesse mar de visibilidade em que a 
vida cotidiana midiatizada parece uma fratura 
exposta que ao invés de ser tratada, provoca 
anestesia e hipnotismo pelo excesso. 

Recentemente observando a “cobertura” 
do conflito, cada vez mais midiatizado, causa 
uma estranheza a figura de um interlocutor 
que parece fazer um turismo de guerra. É como 
se tivesse passeando, fazendo turismo, só que 
entre escombros. Cabe a gente ser flaneur numa 
guerra? A violência simbólica em narrativas sobre 
uma guerra é assustadora. 

A gente pode silenciar uma guerra? Claro 
que não. A guerra também não pode ser uma 
mercadoria, nem ser mitificada. A guerra é horror, 
é barbárie. Diante dessa inquietação da cobertura 
fui tentando pensar sobre os efeitos sociais da 
mídia. Algo que já é discutido faz tempo.

Dessa vez a inquietação que sinto é grande 
demais. Porque é preciso somar muito para que se 
faça parar a guerra. Ela está situada no território 
ucraniano, mas se desdobra globalmente. Além 
do fato de que não existe só essa guerra, há 
guerras espalhadas pelo Planeta. Outras mais 
evidentes, outras silenciadas, ignoradas. 

A informação pode ser uma arma, e das muito 
poderosas. As informações influenciam nossos 
ciclos de vida desde a estadia na barriga de 
nossas mães. Nos forjam socialmente. Por isso 
é tão relevante estarmos mais atentas (atentos) 
ao quanto as más informações e a manipulação 
das informações (disponível hoje em larga 
escala) vão nos deformando. E não basta a gente 
desinstalar o aplicativo que concorre com o outro 
aplicativo. Talvez seja preciso um processo até de  
desintoxicação causada por enxurradas e mais 
enxurradas de imagens, textos, sons disparados 
numa velocidade estonteante. 

A morte, as mortes, não podem se transformar 
em programa de entretenimento. Como diz 
um querido professor, o Cláudio Paiva, “corra, 
Lola, corra!”, diante das armadilhas simbólicas. 
Desligar a TV, o rádio, o celular diante do 
grotesco midiático pode ser uma atitude sensata, 
dizendo não à mercantilização das diferentes 
formas de violência. 

Emoções, cognição, nossas crenças são um 
caldo político importante que fazem parte da 
construção de poder por meio da capacidade de 
produzir imagens e de fazê-las circular socialmente 
orientando ou desorientando nossas vidas. 

Penso sobre essas questões porque talvez 
reflita sobre a minha própria necessidade de 
dar um pouco mais de limites no consumo da 
violência onipresente como um tema na mídia e 
da mídia. Como afirma Giuseppe Mininni, em seu 
livro Psicologia cultural da mídia (Ed. A Girafa 
e Edições SescSP, 2008), é preciso se questionar 
sobre as repercussões que a imprensa, o rádio, 
a televisão, a internet podem ter na organização 
das crenças, dos comportamentos e das condutas 
individuais. 
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Segundo Giuseppe 
Mininni em 
‘Psicologia cultural 
da mídia’, é preciso 
se questionar sobre 
as repercussões 
que os meios de 
comunicação podem 
ter na organização 
das crenças, 
comportamentos 
e condutas 
individuais
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Segundo volume 
da coletânea 

‘Espelhos de Papel’ 
reúne uma seleção 

de 75 textos de 
25 cronistas que 

publicam nas 
páginas do 

Jornal ‘A União’
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Dentro da programação do Festival Cidades Criativas, será comercializado segundo volume de ‘Espelhos de Papel’

Editora A União participa do projeto
‘Rota das LetRas’

A Editora A União participa hoje e amanhã, 
sempre a partir das 9h, da feira literária do pro-
jeto ‘Rota das Letras’, que acontece no Pavilhão 
do Chá, localizado no Centro da capital, dentro 
da programação do Festival de Verão Cidades 
Criativas, que é promovido pela Fundação Cul-
tural de João Pessoa (Funjope). Na ocasião, o ór-
gão – que pertence à Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), do Governo do Estado – vai 
disponibilizar à venda ao público, em seu es-
tande, cerca de 26 títulos, entre livros, plaque-
tes e revistas, inclusive a obra Espelhos de Papel 
Vol. 2, lançada no último dia 10, que poderá ser 
adquirido por R$ 35.

“Com a retomada do ‘Rota das Letras’, mais 
uma vez vamos estar presentes, por acharmos 
importante levar o selo de A União para os es-
paços públicos onde há convergência cultural 
e encontrar professores, estudantes, escritores, 
que são o nosso público-alvo, proporcionando 
interação, diálogo, o que é importante para to-
dos nós”, disse o gerente executivo da Editora, 
Alexandre Macedo. “A parte da venda seria a 
etapa final do caminho do livro na editora, que 
faz todo o processo, desde a concepção inicial, 
à editoração em todas as suas etapas, passando 
para o parque gráfico, onde é impresso e feita a 
parte de acabamento do livro. E, depois, reali-
za a sua divulgação, lançamento, distribuição 
e comercialização”, acrescentou. 

Além do Espelhos de Papel Vol. 2, que reú-
ne 75 crônicas de 25 autores, Alexandre Ma-
cedo informou que a Editora A União ainda 
disponibilizará o primeiro volume desse mes-
mo título, que tem participação de 19 cronis-
tas, bem como várias outras obras, a exemplo 
do box com a trilogia Celso Furtado - A esperan-
ça militante e os três volumes de Cartas a Paulo 
Freire - Escritas por quem ousa esperançar, ambos 
projetos em parceria com a Editora da Univer-
sidade Estadual da Paraíba (Eduepb); Agripi-
no, o Mago de Catolé, de Biu Ramos; Paulo Pon-
tes - A arte das coisas sabidas, de Paulo Vieira; a 
plaquete Jackson do Pandeiro - 100 anos do Rei 
do Ritmo, de Fernando Moura; e A União 120 
Anos - Uma viagem no tempo, de Alarico Cor-
reia Neto e Juca Pontes.

Na feira literária, o público ainda vai en-
contrar outras publicações da Editora A União, 
a exemplo dos livros infantis O Amigo de Da-
niel, de Cristiana Aroucha; A História do Ar-
co-íris, obra bilíngue (português e espanhol) 
e Meu Álbum de Pintura e Fantasia, ambos de 
Messina Palmeira; Pensar o mundo, para mudá
-lo, de Celso Furtado, bem como as revistas 90 
Vezes Belo, José Lins do Rego: 120 anos e edição 
atual do Correio das Artes e números anterio-
res, a preços promocionais.

“A Editora A União tem participado de to-
das as edições do ‘Rota das Letras’, dentro da 
parceria da EPC com a Funjope, como forma 
de tornar conhecidos os nossos produtos e fo-

mentar a literatura na capital paraibana, es-
pecialmente por acontecer em locais históri-
cos, como o Pavilhão do Chá, valorizando o 
patrimônio histórico da cidade”, frisou Ale-
xandre Macedo. 

Na Casa da Pólvora
Outro destaque de hoje na programação 

do Cidades Criativas é a banda Caburé, que se 
apresentará a partir das 16h, na Casa da Pól-
vora, no Centro Histórico da cidade. “Duran-
te o show, pretendemos fazer um compilado 
reunindo canções do nosso primeiro álbum, 
o Manifesto Tropicálido, e do EP Si-Querência, 
que tem cinco músicas e foi lançado no final 
do ano passado”, resumiu Rudá Barreto, inte-
grante do grupo.

O músico apontou ainda que, como é uma 
apresentação presencial, o show terá uma 
formação mais arrojada. “Com os metais de 
Emanoel Barros (trompete) e Marlon Barros 
(trombone) e as participações especiais de 
Val Donato, que vai cantar a música ‘Dona do 
Gozo’, que é minha em parceria com Titá Mou-
ra e que ela gravou no nosso EP; e do sanfo-
neiro e vocalista Lucas Dan, que, em seguida, 
vai se apresentar com seu grupo Os Fulano no 
mesmo local”, disse Rudá Barreto.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Serviço
CONFIRA OUTRAS 
ATRAÇÕES DE HOJE

n Igreja de São Francisco, a 
partir das 10h
- Orquestra de Violoncelos da 
UFPB

n Largo do Busto de 
Tamandaré, a partir das 16h
- Urso Gavião e Cia. de dança 
Supreme Boyz

n Igreja da Misericórdia, a 
partir das 17h
- Grupo Armorial do Colégio 
Pio X

n Lagoa do Parque Solon de 
Lucena, a partir das 16h
- Boi de Reis Bom Pastor (RN) 
e Escola de Samba Malandros 
do Morro

n Hotel Globo, a partir das 
16h
- Projeto ‘Sol Maior’ com Igo 
Wendel e Costinha

n Teatro do Colégio Marista 
Pio X, a partir das 19h30
- Espetáculo ‘De João Para 
João’, com a direção de 
Tarcísio Pereira
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Banda Caburé tocará no Centro Histórico 
canções do primeiro álbum, ‘Manifesto 

Tropicálido’, e do EP ‘Si-Querência’, 
lançado no final do ano passado

Obra resgata presença de brasileiras na École de Paris
LiteRatuRa

A professora e doutora paraiba-
na Madalena Zaccara lança hoje, 
em sessão de autógrafos, o livro 
Mulheres artistas brasileiras na Éco-
le de Paris: Entre a academia e as van-
guardas, a partir das 19h, na Sala de 
Concertos Maestro José Siqueira da 
Fundação Espaço Cultural, em João 
Pessoa. Trata-se do primeiro even-
to presencial que a autora promove 

da obra, resultado de sua pesquisa 
pós-doutoral realizada na Univer-
sidade de Sorbonne, na França, em 
2019, e publicada pela Editora CRV, 
do Paraná, contendo 398 páginas e 
cujo preço é R$ 70.

“O meu objetivo, com essa obra, 
é contribuir para o resgate da me-
mória de 41 mulheres brasileiras, 
das quais apenas uma nordestina, 
de Pernambuco, chamada Fedora 
do Rego Monteiro, que trabalharam 
na escola de Paris, no início do sé-
culo 20, e que foram apagadas, com 
o passar do tempo. Com isso, quero 
contribuir para uma história inclu-
siva, através do resgate dessas ar-
tistas, a maioria pintoras e esculto-
ras que trabalhavam naquele local, 
que não era uma escola, mas um 
momento da história onde todos os 
artistas queriam ir para aquela ci-
dade, onde os artistas e intelectuais 
também costumavam se reunir em 
locais bem frequentados para con-
versarem. E lançar o livro neste mês 
em que se comemora o dia da mu-
lher tem tudo a ver”, disse Madale-

na Zaccara, que é professora no Pro-
grama de Pós-Graduação em Artes 
Visuais da Universidade Federal de 
Pernambuco. 

Durante o lançamento do livro, 
cuja tutoria e a orientação foram 
prestadas pelo sociólogo Michel 
Maffesoli e apoio da socióloga Ana 
Peçanha, a autora pretende estabe-
lecer um debate entre os convida-
dos. “Levantar e identificar as 41 
mulheres artistas brasileiras, no 
qual faço o recorte do período que 
estudei, ou seja, de 1900 a 1939, foi 
um trabalho de formiguinha e de 
cada uma tracei o perfil, a obra, a 
fortuna crítica. No entanto, o mais 
importante foi a contextualização 
de cada uma dentro do ambiente 
parisiense naquele momento e por-
que foram apagadas e esquecidas 
pelo mundo. Então, de uma manei-
ra geral, a razão de todo o proces-
so de anulação da sociedade se deu 
porque o corpo feminino era volta-
do para as atividades domésticas, 
naquela época da modernidade”, 
ressaltou Madalena Zaccara.

Professora e doutora Madalena Zaccara (ao lado) é 
a autora do livro que traz a memória de 41 mulheres 

brasileiras, das quais apenas uma nordestina, que 
trabalharam na escola de Paris, no início do século 20
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Gestores públicos da Paraíba poderão implantar conceito em seus municípios após aprovação da Assembleia

Cidades inteligentes mais acessíveis
agora é lei

n 

Considera-se 
“Smart City” 
ou “Cidade 
Inteligente” 
a cidade 
que possua 
inteligência 
coletiva, que tenha 
responsabilidade 
ambiental, que 
promova o 
desenvolvimento 
social e que 
estimule o 
crescimento 
econômico

A Paraíba conta com uma nova 
lei que dispõe sobre a implantação 
do conceito de Cidades Inteligen-
tes “Smart Cities” no Estado, esta-
belecendo princípios e regras que 
nortearão os gestores municipais à 
implantação de equipamentos, dis-
positivos e infraestrutura que mo-
dernizarão os seus municípios. De 
autoria do presidente da Assembleia 
Legislativa (ALPB), deputado Adria-
no Galdino, a Lei nº 12.244/2022 foi 
sancionada pelo governador João 
Azevêdo e publicada no Diário Ofi-
cial do Estado.

 Considera-se “Smart City” ou 
“Cidade Inteligente” a cidade que 
possua inteligência coletiva, que te-
nha responsabilidade ambiental, 
que promova o desenvolvimento 
social e que estimule o crescimento 
econômico equilibrado por todo o 
território da cidade. Adriano argu-
mentou que a formatação deste pro-
jeto é resultado de anseios atuais de 
vários setores da sociedade.

 Segundo o deputado, as ações 
específicas dependerão da iniciati-
va de cada gestor público que queira 

implantar o conceito de Cidades In-
teligentes em seus municípios. “A lei 
detalha os meios para a adequação 
dos municípios a esse projeto, aten-
dendo aos objetivos e prioridades a 
serem alcançados com a moderniza-
ção das cidades”, declarou.

 Adriano observou, ainda, que a 
infraestrutura e equipamentos inte-
ligentes e a sua aplicação de forma 
sustentável pela cidade, “refere-se 
ao crescimento urbano consciente e 
adequado, conciliando o desenvolvi-
mento econômico, que é estimulado 
com a oportunidade de negócios, e 
social, considerando a cidade e a po-
pulação em sua totalidade, colabo-
rando-se para o bem-estar e garan-
tia de direitos de todos os cidadãos”.

 Por fim, o presidente ressaltou 
que “o crescimento das cidades e os 
aspectos derivados desse fator refor-
çam a necessidade de um planeja-
mento com a distribuição equânime 
dos recursos e do desenvolvimento 
urbano, de forma a reduzir os cus-
tos para a população, permitir maior 
atuação do Poder Público e a garan-
tir o direito dos cidadãos”. Adriano Galdino foi autor do projeto Cidades Inteligentes na ALPB

Foto: Secom-ALPB

A Comissão de Reestrutura-
ção e Revitalização do Museu do 
Tribunal de Justiça da Paraíba e 
do Museu e Cripta do Presiden-
te Epitácio Pessoa, presidida pelo 
desembargador Marcos Cavalcan-
ti, se reuniu nessa quinta-feira (17) 
com a presença do presidente do 
TJPB, desembargador Saulo Hen-
riques de Sá e Benevides. Em pau-
ta, o futuro do “Solar José Rufino”, 
onde funciona o Museu do Muni-
cípio de Areia e os avanços na ins-
talação do Museu do Tribunal de 
Justiça. O Solar José Rufino perten-
ce ao Poder Judiciário e estava ce-
dido para instalação do Museu de 
Areia, mas foi devolvido pela Pre-
feitura Municipal recentemente.

“Essa Comissão de Notáveis 
está nos orientando sobre os vá-
rios caminhos que devemos trilhar 
para fazermos um trabalho de ex-
celência na instalação do Museu 
no Palácio da Justiça, que está pas-
sando por uma importante refor-
ma. Museólogos, artistas plásticos, 
pessoas que gostam e trabalham 
com a preservação da cultura es-
tão nos orientando na parte cultu-
ral, na preservação das obras que 
ali estão, dos móveis que estão to-
dos guardados. E, nós esperamos 
terminar as obras da grande refor-
ma do prédio do Tribunal de Justi-
ça ainda este ano porque a última 
etapa da obra vai começar na pró-
xima semana”, afirmou o presiden-
te Saulo Benevides.

O desembargador revelou que 
já existem entidades interessadas 
em realizar parcerias com o TJPB 
para manter aberto o ‘Solar José 
Rufino’, um prédio histórico de 
Areia. “O município está nos de-
volvendo, mas vamos fazer outras 
parcerias para que nós possamos 
manter aquele Solar como museu 
para visitação pública, visitação de 
estudantes e, também, para reali-
zação de eventos culturais”, disse 
o desembargador. Ele lembrou que 
lá também tem um pequeno mu-
seu com algumas peças históricas 
do Poder Judiciário da Paraíba, que 
devem ser preservadas.

O presidente da comissão, de-
sembargador Marcos Cavalcanti, 
informou que os projetos de revita-
lização para o Museu do Tribunal 
e o Museu e Cripta do Presiden-
te Epitácio Pessoa já estão sendo 
construídos. “Com o início da res-
tauração do Palácio da Justiça, o 
Museu foi desmontado, mas to-
das as peças históricas estão bem 
guardadas, e nós vamos reestru-
turar todo o Museu do nosso Tri-
bunal. Possivelmente no próximo 
mês de outubro, quando o Tribu-
nal fará 131 anos, nós estaremos 
inaugurando o Museu, caso a re-
forma do Palácio tenha sido con-
cluída. Não pudemos comemorar 
a data redonda dos 130 anos por 
causa da pandemia, mas o fare-
mos este ano com a reabertura do 
Palácio”, avaliou o desembargador.

Integrantes
A comissão é formada pelos 

artistas plásticos Flávio Tavares 
e Chico Pereira; a museóloga da 
Universidade Federal da Paraíba, 
professora Marisa Pires, a profes-
sora Lúcia Guerra, que organizou 
o Museu da Fundação Casa José 
Américo de Almeida; os diretores 
do TJPB, Robson Cananéa (Espe-
cial) e Falbo Abrantes (adminis-
trativo) e o desembargador Mar-
cos Cavalcanti, que é o presidente.

“Eu fiquei impressionadíssimo 
com a dedicação e o cuidado de 
preservar a memória, não só dos 
monumentos tidos como históri-
cos, mas também, a preservação 
de monumentos modernos, como 
o Fórum de Areia e a ‘Casa de José 
Rufino’ e, aqui, o próprio Tribunal. 
Eu fiquei emocionado pela digni-
dade, pelo carinho e a dedicação 
do Tribunal, do Presidente Sau-
lo, desembargador Marcos Caval-
canti, toda a equipe da comissão”, 
destacou o artista Flávio Tavares.

Para o artista isso represen-
ta um novo cuidado. “Não é uma 
questão de paternidade, é uma 
questão de hombridade, dentro 
dos princípios máximos que é a 
preservação da vida, a preserva-
ção da história e da arte, porque, 
sem isso, nós não temos um conhe-
cimento do passado, nem do pre-
sente e nem podemos continuar o 
futuro. Pra mim é um prêmio es-
tar junto com essa equipe”.

Comissão discute avanços na instalação 
do Museu do Tribunal de Justiça da PB

reunião ontem

Durante a sessão de ontem 
da Câmara de João Pessoa, o ve-
reador Marcos Henriques (PT) 
criticou a gestão de Saúde dos 
Municípios. Em seu pronun-
ciamento, o parlamentar petis-
ta questionou os motivos pelos 
quais os dois secretários de Saú-
de, Fábio Rocha e Margareth Di-
niz, pediram exoneração do car-
go, e denunciou que cerca de R$ 
580 mil, que segundo ele deve-
riam ter sido utilizados na área 
de saúde do município, mas aca-
baram sendo devolvidos à esfe-
ra federal, “por falta de alimen-
tação de dados sobre o setor, no 
site ‘Viver Sistema’”.

O vereador Zezinho Botafo-
go (Cidadania) chamou atenção 
para a seriedade da denúncia 
apresentada. “Precisamos tra-
zer informações com seguran-
ça e precisão e não apenas por 
ouvir dizer”, alertou. Já o verea-
dor Junio Leandro (PDT) disse 
que o problema de alimentação 
dos dados no sistema é antigo, 
porque os agentes visitam as 
comunidades e repassam as in-
formações para a secretaria dis-
ponibilizar. “As informações da 
secretaria não batem com as do 
Ministério da Saúde, mas acre-
dito que com a distribuição dos 
tablets, isso vai melhorar”, es-
peculou.

Mas para Marcos Henriques 
(PT), os dados não estão sendo 
inseridos no sistema “porque 
não realizaram a tarefa de casa, 
fazendo com que o município 
não atingisse o indicador neces-
sário, sendo penalizado com a 
devolução do recurso”. “Quan-
do analisamos porque isso está 
acontecendo, vemos que o setor 
está sem diretora. Existe uma 
denúncia, que já é pública, de 
que a diretora Rayana Vanes-
sa não vem dando sua contra-
prestação laboral e teria coloca-
do prepostos para representá-la 
devido à sua constante ausên-
cia”, denunciou o parlamentar, 
na tribuna na Casa de Napoleão 
Laureano.

Ainda segundo o vereador 
oposicionista, a servidora não 
estaria cumprindo com sua fun-
ção, sendo esse um dos motivos 
dos secretários da área pedirem 
demissão, além de uma suposta 
“secretaria paralela” e da “irres-
ponsabilidade que leva à devo-
lução de recursos que deveriam 
ser empregados em prol da po-
pulação de João Pessoa”.  

Líder faz defesa
O líder do governo na CMJP, 

vereador Bruno Farias (Cidada-
nia) também alertou sobre a gra-
vidade da denúncia e defendeu 
a servidora acusada. “Essa acu-
sação é muito séria. Pelo que o 
senhor fala está em análise na 
Corte de Contas. Não se pode to-
mar como verdade o que está em 
análise. Rayana é uma servido-
ra exemplar da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP). Du-
rante a fase crítica da pandemia 
esteve, dia, noite e até madruga-
da à disposição da gestão. Pode 
ir lá na secretaria que encontra 
com ela e se não estiver, estará 
em visitas nos postos de saúde. 
O prefeito tem seus auxiliares, 
mas a palavra final sempre será 
a dele”, esclareceu.

na câmara

Vereador de oposição critica 
gestão de saúde da capital

Na pauta de on-
tem da Comissão 
de Reestrutura-
ção e Revitaliza-
ção do Museu do 
Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba 
estava também o 
futuro do “Solar 
José Rufino”, 
onde funciona o 
Museu do Muni-
cípio de Areia 

Foto: TJPB/Divulgação “Precisamos 
trazer 
informações 
com 
segurança 
e precisão 
e não apenas 
por ouvir dizer

Zezinho Botafogo
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Prazo
Os dois gestores 

têm 20 dias, 
a contar do 

recebimento da 
notificação, para 
informar sobre o 

acatamento ou não 
da recomendação

Promotora Adriana França de Campos orientou que prefeitos se abstenham de realizar novas contratações

MP recomenda concursos públicos
Pedro régis e Curral de Cima

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) recomen-
dou aos prefeitos dos municí-
pios de Pedro Régis e Curral 
de Cima a adoção das me-
didas necessárias à realiza-
ção de concurso público para 
provimento de cargos e/ou 
empregos públicos para os 
cargos que a administração 
julgar necessária. Recomen-
dou também que os gestores 
se abstenham de realizar no-
vas contratações, prorroga-
ções ou renovações dos con-
tratos temporários vigentes, 
exceto para atender às ne-
cessidades verdadeiramente 
temporárias de excepcional 
interesse público, previstas 
em lei e em consonância com 
os requisitos exigidos no ar-
tigo 37, inciso IX, da Consti-
tuição Federal.

As recomendações fo-
ram expedidas pela promo-
tora de Justiça de Jacaraú, 
Adriana França de Campos. 
Elas são um desdobramento 
dos procedimentos prepa-
ratórios nº 001.2021.037548 
(instaurado a partir de de-
núncia formulada por verea-
dores do município de Pe-
dro Régis, informando que 
o concurso público que esta-
va em andamento na cidade 
em 2020 foi cancelado em ra-
zão da ação popular e anula-
do, devido à pandemia) e nº 
001.2021.050059 (instaurado 
a partir de denúncia anôni-
ma, informando acerca da 
necessidade de realização de 
concurso público na cidade 
de Curral de Cima).

A Promotoria de Justiça 
constatou a necessidade de 
realização dos certames nos 
dois municípios, já que o úl-
timo concurso público reali-
zado nas cidades tem mais 
de 10 anos e que as ativida-
des desempenhadas pelos 
contratados são de natureza 

regular e permanente, razão 
pela qual devem ser exerci-
das por titulares de cargos 
públicos, após prévia apro-
vação em concurso público.

Regularização
A Promotoria de Justiça 

concedeu prazo de 60 dias ao 
prefeito de Curral de Cima e 
de 90 dias à prefeita de Pe-
dro Régis para que enviem 
cronograma de execução das 
medidas necessárias à regu-
larização do quadro de pes-
soal. Conforme explicou a 
promotora de Justiça Adria-
na França, o prazo mais ex-
tensivo dado ao município de 
Pedro Régis se deu em razão 
da regularização do cance-
lamento do concurso do edi-
tal publicado em 2020, can-
celamento esse ocorrido por 
força de sentença oriunda 
da ação popular n° 0801209 
-67.2020.8.15.1071.

Os dois gestores têm 20 
dias, a contar do recebimen-
to da notificação, para infor-
mar sobre o acatamento ou 
não da recomendação. O des-
cumprimento resultará no 
ajuizamento de ação judicial 
e em consequências penais.

Casa dos Prefeitos

Famup pleiteia doação de imóvel
O presidente da Federa-

ção das Associações de Mu-
nicípios da Paraíba (Famup), 
George Coelho, apresentou 
ao governador João Azevê-
do, ontem, durante audiên-
cia na Granja Santana, plei-
to reivindicando a doação 
do imóvel para abrigar de 
forma definitiva a ‘Casa dos 
Prefeitos’, em João Pessoa. 
O local é de propriedade do 
Estado e está cedida para a 
Famup. Participaram tam-
bém da reunião o secretá-
rio-executivo da entidade, 
Pedro Dantas, e o coorde-
nador do setor jurídico, Ar-

naldo Escorel.  Para George 
Coelho esse é um pleito im-
portante, apoiado por todos 
os 209 prefeitos paraibanos 
associados à Famup. O imó-
vel, que está localizado em 
Tambauzinho, é um impor-
tante espaço para receber os 
gestores de forma segura e 
confortável, e ambiente para 
discutir ações e tratar de te-
mas voltados para o fortale-
cimento do municipalismo.  

 “Penso que esse será o 
melhor presente que o gover-
nador pode garantir aos pre-
feitos e prefeitas da Paraíba. 
A doação desse imóvel, da 

A Federação das Asso-
ciações de Municípios da 
Paraíba (Famup), está dis-
cutindo uma parceria com 
a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) para o fortalecimento 
dos municípios. O presiden-
te George Coelho e o secretá-
rio-executivo da entidade, Pe-
dro Dantas, se reuniram com 
técnicos da FGV, em Brasí-
lia, para discutir a viabiliza-
ção de parcerias. Na pauta, o 
desenvolvimento técnico e a 
instalação da Universidade 
Municipal FGV da Paraíba.

 “Nossa reunião foi im-
portante para a garantia do 
fortalecimento dos muni-
cípios, principalmente, nas 
questões técnicas. Estamos 
trabalhando para assegu-
rar que cada município pa-
raibano tenha nos seus qua-
dros técnicos especializados 
em diversas áreas da admi-
nistração pública e, por isso, 
vimos buscar essa parceria 
com a FGV”, destacou Geor-
ge Coelho.

 O presidente da Famup 
ressaltou que as ativida-

des da FGV voltam-se para 
áreas estratégicas da vida 
nacional, como a adminis-
tração pública, a economia, 
a história e a área jurídica. 
“A administração pública é 
essencial ao reforço do con-
ceito positivo de burocracia 
do Estado, e é essencial para 
o Brasil ser uma grande de-
mocracia. Por isso, estamos 
abrindo esse canal de diálo-
go junto a FGV”, disse. 

 
Sobre a fundação
 A Fundação Getúlio 

Vargas surgiu em 20 de de-
zembro de 1944. Seu ob-
jetivo inicial era preparar 
pessoal qualificado para a 
administração pública e pri-
vada do país. A instituição 
oferece cursos de gradua-
ção e pós-graduação (mes-
trado profissional, mestra-
do acadêmico e doutorado) 
em administração pública, 
administração de empresas, 
economia, direito, ciências 
sociais, matemática aplica-
da, ciência de dados e rela-
ções internacionais.

Parceria com FGV para especialização

sessão solene

Reitor da UFPB recebe o 
título de Cidadão Pessoense 

O reitor da UFPB, Valdi-
ney Gouveia, recebeu on-
tem em sessão solene o Tí-
tulo de Cidadão Pessoense 
no plenário da Câmara de 
João Pessoa. A proposta da 
homenagem foi apresenta-
da pelo vereador Fernando 
Milanez Neto (PV).

Valdiney é natural de 
Itabaiana, atuava no De-
partamento de Psicologia 
da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), e foi no-
meado reitor da institui-
ção em novembro de 2020, 
em decreto assinado pelo 

presidente Jair Bolsonaro e 
pelo ministro da Educação 
Milton Ribeiro, para exer-
cer um mandato de qua-
tro anos.

Cargo
Valdiney Gouveia foi 
nomeado reitor em 
novembro de 2020

O reitor da UFPB recebeu o título em sessão solene na Câmara 

Foto: CMJP

Espaço
Casa fica em 

Tambauzinho e 
é um importante 

espaço para 
receber os gestores

Casa dos Prefeitos, represen-
tará mais uma vitória diante 
das lutas que já enfrentamos 
pelo municipalismo. Nosso 
pleito é apoiado por todos os 
gestores e temos certeza que 
seremos atendidos”, destacou 
George Coelho.

De acordo com a Famup, 
o governador João Azevê-
do sinalizou positivamente 
ao pleito da doação da Casa 
dos Prefeitos e encaminhou 
o pedido ao setor jurídico do 
Estado para observar as nor-
mas legais, já que o bem pú-
blico deve ser doado median-
te Lei Autorizativa.

Calvário

PRE é contra investigação eleitoral

A Procuradoria Regio-
nal Eleitoral da Paraíba 
(PRE-PB) emitiu um pare-
cer, no fim da noite da última 
quarta-feira (16), que defi-
ne a incompetência da Justi-
ça Eleitoral para o processo 
e julgamento da Operação 
Calvário. Os autos do pro-
cesso foram enviados pelo 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba à Corte Eleitoral, para que 
ocorresse a análise. 

Segundo o entendimen-
to da Procuradora Regional 
Eleitoral, que atua junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), Acássia Suassuna, não 
há imputação específica de 
nenhum dos crimes eleito-
rais (artigos 289 ao artigo 354-
A do Código Eleitoral), e a 
denúncia deve ser tratada ex-
clusivamente como crime de 
organização criminosa (or-
crim), que é autônomo, e não 

se confunde com os demais 
delitos por ela praticados. 

“É importante ressaltar 
que, pelos elementos cons-
tantes na denúncia, verifica-
se que a atuação do grupo cri-
minoso se estendeu por mais 
de uma década, não estando 
vinculado às eleições, mas era 
voltado ao desvio de recur-
sos públicos, com obtenção de 
vantagens ilícitas, pela inser-
ção das organizações sociais 
na área da saúde e fraudes li-
citatórias na educação”, disse 
a procuradora no documento. 

A PRE explicou no docu-
mento que o eventual con-
texto eleitoral mencionado 
na ação está inserido apenas 
no âmbito dos delitos prati-
cados pela orcrim, mas que 
não são imputados na de-
núncia. A procuradora es-
clarece também que, ainda 
que fossem considerados os 
crimes praticados pela orga-
nização, que diferem do cri-
me próprio do artigo 2º da 

Lei 12.850/2013, não se iden-
tifica descrição de nenhum 
fato típico previsto no Códi-
go Eleitoral. 

“Tanto é assim que, desde 
o início manifestam interes-
se em fazer negócios na Pa-
raíba, pelo domínio da Pre-
feitura de João Pessoa por 
Ricardo Coutinho indepen-
dentemente de lograr êxi-
to ou não nas eleições para 
governador”, acrescentou a 
procuradora. 

O desembargador Ricar-
do Vital de Almeida, relator 
da Operação Calvário no âm-
bito do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, determinou a remes-
sa dos autos do Procedimento 
Investigatório Criminal à Jus-
tiça Eleitoral, para que ocor-
resse essa análise de compe-
tência, em janeiro deste ano. 

“Portanto, tratando-se de 
apuração de delito comum 
– organização criminosa –, 
sem imputação de condu-
ta ilícita eleitoral, nem sen-

do possível adequar os com-
portamentos narrados aos 
moldes dos tipos penais des-
critos no Código Eleitoral, 
reafirmo meu entendimen-
to no sentido de ser compe-
tente a Justiça Comum Esta-
dual para o processamento 
e o julgamento deste feito”, 
pontuou o desembargador. 

Segundo ressaltou a 
PRE, Acássia Suassuna, em 
seu parecer, o relator agiu 
acertadamente ao remeter 
os autos para a análise pre-
ventiva. “Ainda que não se 
possa reconhecer imediata-
mente a competência da Jus-
tiça Eleitoral, se há indícios 
expressos nos autos acer-
ca da possível prática dos 
delitos durante o período 
de campanha eleitoral, com 
promessa de fraude de futu-
ras licitações em caso de êxi-
to nas eleições, é pertinente 
que a Justiça especializada 
seja provocada a decidir so-
bre a questão”. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

n 

Dirigentes 
da Famup 
entregaram ao 
governador 
João Azevêdo 
o pedido de 
doação da 
“Casa dos 
Prefeitos”

Foto: Famup/Divulgação
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A Polícia Federal (PF) de-
flagrou ontem a operação Res 
Capta, para desarticular um 
esquema de arrendamento 
ilegal de terras indígenas em 
Mato Grosso. De acordo com 
a PF, entre os envolvidos estão 
fazendeiros, líderes indígenas 
e servidores da Fundação Na-
cional do Índio (Funai).

A operação ocorreu nos 
municípios de Ribeirão Cas-
calheira e Barra das Garças. 
Foram cumpridos três man-
dados de prisão, sete de bus-
ca e apreensão e sequestro 
de bens, além de duas or-
dens judiciais de afastamen-
to de cargo público e duas de 
restrição de porte de arma 
e mais 15 medidas cautela-
res. O nome da operação, Res 
Capta, vem do latim e signi-
fica “coisa tomada”.

Conforme nota divulga-
da pela PF, durante a investi-
gação constatou-se que servi-
dores da Funai em Ribeirão 
Cascalheira/MT cobravam 
valores de grandes fazendei-
ros da região “para direcionar 
e intermediar arrendamentos 
no interior da Terra Indígena 
Xavante Marãiwatsédé”.

“Além da propina aos ser-
vidores, os 15 arrendamentos 
estariam gerando repasses de 
aproximadamente R$ 900 mil 
por mês à liderança indígena 
Xavante”, acrescenta o texto, 
sem identificar nenhum dos 
envolvidos.

Ainda segundo a PF, fo-
ram constatados danos am-
bientais cuja reparação está 
avaliada em mais de R$ 58 mi-
lhões, isso apenas em quatro 
das 15 áreas que teriam sido 

arrendadas irregularmente.
Entre os atos ilícitos pra-

ticados em áreas protegidas 
estão queimadas para for-
mação de pastagem, desma-
tamento e construção de in-
fraestrutura para a atividade 
agropecuária.

A Justiça Federal em Bar-
ra das Garças deu prazo de 45 
dias, sob pena de prisão, para 
que os fazendeiros que arren-
daram terras no interior da 
Reserva Indígena Marãiwat-
sédé desocupem a área e reti-
rem todo o gado, estimado em 
cerca de 70 mil cabeças.

Funai
Em nota divulgada ontem 

à tarde, a Funai diz que “não 
coaduna com nenhum tipo de 
conduta ilícita e está à disposi-
ção das autoridades policiais 
para colaborar com as inves-
tigações”.

No texto, a Funai destaca 
que “o arrendamento de ter-
ras indígenas é vedado e que 
o coordenador será afastado 
da função”.

n 

O delegado Luis 
Flávio Zampronha, 
que liderou as 
investigações do 
Mensalão do PT, 
foi exonerado e 
substituído por 
Caio Pellim

PF desarticulou esquema e, entre os envolvidos, estão fazendeiros, líderes indígenas e servidores da Funai

Operação em terras indígenas no MT 
ArrendAmento ilegAl

Funai
Em nota, a Funai diz 

que “não coaduna com 
nenhum tipo de conduta 
ilícita e está à disposição 

das autoridades 
policiais para colaborar 
com as investigações”

Agência Brasil questão emergenciAl

Lira quer subsídio para combustíveis 

O presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), afir-
mou ontem que a criação de 
um subsídio temporário para 
os combustíveis é uma “ques-
tão emergencial”. Após uma 
reunião com líderes partidá-
rios, o deputado também vol-
tou a cobrar que a Petrobras 
recue do aumento no preço 
dos combustíveis.

Na quarta-feira (16), Lira 
defendeu um subsídio dire-
cionado a categorias como 
motoristas de aplicativo, ta-

xistas e caminhoneiros. 
“Todo o Brasil está preocu-
pado com isso e a gente vai 
encontrar uma solução”, afir-
mou. De acordo com ele, o 
Executivo precisa estar “bem 
alinhado” com o Congresso, 
já que a renúncia fiscal é do 
governo.

Ontem, o presidente da 
Câmara também voltou a di-
zer que não há urgência para 
a análise do projeto aprovado 
no Senado que cria uma conta 
de estabilização para os pre-
ços dos combustíveis. “Não é 
um projeto que vai resolver 
imediatamente essa questão. 
Nós temos outras questões 
que podem ser tratadas com 

relação ao combustível, como 
poderia ser esse subsídio emi-
nentemente temporário para 
diminuir o impacto que hou-
ve”, afirmou.

Lira disse ainda que o fato 
de a Petrobras não recuar do 
aumento no preço dos com-
bustíveis mostra uma “in-
capacidade” da estatal em 
dar uma resposta rápida ao 
“povo brasileiro”. Na quarta 
(16), o deputado já havia cri-
ticado a empresa.

“O barril baixou. O bar-
ril sobe, a gente aumenta. O 
barril baixa, a gente não bai-
xa? Então, é importante que a 
Petrobras recue o preço e do 
aumento que deu, porque o 

dólar está caindo e o barril 
está caindo, são os dois com-
ponentes que fazem a políti-
ca de preços da Petrobras”, 
declarou Lira na quarta (16).

Iander Porcella e
 Izael Pereira
Agência  Estado

Após reunião com líderes partidários, Arthur Lira voltou a cobrar que a Petrobras recue do aumento no preço dos combustíveis

Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

investigAção de bolsonAro 

PF muda delegado em posto chave

Vinte dias após a quarta 
troca na chefia da Polícia Fe-
deral (PF) durante o gover-
no Jair Bolsonaro, a corpora-
ção acaba de oficializar uma 
mudança em um posto cha-
ve para apurações que inco-
modam o Palácio do Planal-
to: a Diretoria de Investigação 
e Combate ao Crime Organi-
zado e à Corrupção (Dicor). 
O delegado Luis Flávio Zam-
pronha de Oliveira, conheci-
do por liderar as investiga-
ções do Mensalão do PT, foi 
exonerado e substituído por 
Caio Pellim, que chefiava a 
Superintendência da Polícia 
Federal no Ceará desde ju-
nho de 2021.

A diretoria que passa por 
mudança abriga dois dos se-
tores mais sensíveis da cor-
poração: o que cuida de in-
quéritos contra políticos e 
autoridades e o que investi-
ga casos de corrupção. Entre 
os alvos de tais investigações 
está o próprio presidente Jair 
Bolsonaro, inclusive por sus-
peita de tentar interferir poli-
ticamente na corporação para 

blindar aliados, como denun-
ciou o ex-ministro da Justiça, 
Sérgio Moro,  - hoje cotado 
como pré-candidato ao Pla-
nalto - ao deixar o governo.

A mudança foi publicada 
no Diário Oficial da União 
de ontem. Assim como ocor-
reu quando da nomeação de 
Marcio Nunes à diretoria-ge-
ral da PF, a portaria que chan-
celou a troca na Dicor foi as-
sinada pelo ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, baluar-
te do Centrão e dirigente do 
Progressistas.

Na mesma portaria ainda 
foi registrada mudança na Di-
retoria de Gestão de Pessoal 
da PF. O delegado Oswaldo 
Paiva da Costa Gomide dei-
xou o cargo e em seu lugar as-
sume a delegada Mariana Pa-
ranhos Calderon.

Zampronha, que deixa a 
Dicor, liderou as investiga-
ções do Mensalão do PT e vol-
tou ao centro da cena política 
ao conduzir a Operação Spoo-
fing, aberta em 2019 para in-
vestigar hackers que acessa-
ram mensagens do ex-juiz 
Sérgio Moro, procuradores 
da Operação Lava Jato e ou-
tras autoridades. Ele estava no 

cargo na cúpula da PF desde 
abril de 2021.

Pellim assume o cargo 
chave na corporação após 
atuar como Superintendente 
da PF em três Estados: Ron-
dônia (2017-2020), Rio Grande 
do Norte (2020-2021) e Ceará 
(desde junho de 2021). Antes, 
foi delegado regional execu-
tivo em Mato Grosso do Sul.

Trocas nos cargos-chave 
da PF são esperadas desde a 
nomeação de Nunes de Oli-
veira, amigo e homem de con-
fiança do ministro da Justi-
ça, Anderson Torres, à chefia 
da PF. Como mostrou o Esta-
dão, Oliveira tomou o lugar 
de Paulo Maiurino, cuja exo-
neração pegou de surpresa os 
delegados da corporação.

Quando Nunes foi alça-
do à chefia da PF, delegados 
apontaram como as mudan-
ças frequentes no principal 
cargo da corporação fragi-
lizam a instituição e geram 
“consequências administra-
tivas e de gestão, que podem 
prejudicar a celeridade e a 
continuidade do trabalho”.

As trocas após novos di-
retores-gerais assumirem 
são esperadas, uma vez que 

eles tendem a montar equi-
pes próprias. Assim, as su-
cessivas mudanças de núme-
ro “01” da corporação geram 
uma reação em cadeia, am-
pliando o desgaste interno e 
evidenciando instabilidade - 
além de serem acompanha-
das de alertas sobre possíveis 
interferências.

Na esteira da troca envol-
vendo Maiurino e Nunes, o 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) chegou a tentar 
blindar a Dicor pedindo ao 
Supremo Tribunal Federal 
que proibisse o novo chefe da 
PF de trocar delegados res-
ponsáveis por diretorias es-
tratégicas até a conclusão dos 
inquéritos já iniciados contra 
autoridades com foro privi-
legiado.

Pepita Ortega 
Agência Estado

recebimento de propinA

Justiça Eleitoral mantém 
denúncia contra Alckmin

A Justiça Eleitoral mante-
ve ontem o recebimento da 
denúncia contra o ex-gover-
nador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin (ex-PSDB, hoje sem 
partido), por suposta pro-
pina de R$ 11,9 milhões da 
Odebrecht nas campanhas 
de 2010 e 2014.

“Há a exposição clara e ob-
jetiva dos fatos imputados aos 
acusados, seus elementos es-
senciais e circunstâncias ne-
cessários ao amplo exercício 
da defesa, com a nota de que, 
nos delitos de autoria cole-
tiva, não se faz necessária a 
descrição minuciosa e indi-
vidualizada de cada acusa-
do, bastando a exposição do 
vínculo entre ele e o crime 
imputado”, diz um trecho da 
decisão.

Alckmin virou réu por 
falsidade ideológica eleitoral, 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro em julho de 2020. 
A defesa, no entanto, apresen-
tou argumentos preliminares 
para tentar desmontar as acu-
sações do Ministério Público 
Eleitoral e garantir sua absol-
vição primária (quando a de-
núncia é arquivada sem aná-

lise do mérito).
Os advogados sustentam 

que as acusações foram ba-
seadas exclusivamente na pa-
lavra de delatores e sem des-
crição mínima dos crimes 
imputados. Outro ponto le-
vantado é sobre uma alegada 
prescrição. A defesa também 
contesta o uso de provas do 
sistema Drousys, de propina 
da Odebrecht.

Análise
O magistrado analisou as 

alegações ponto a ponto. Ele 
concluiu, no entanto, que as 
declarações apresentadas em 
colaboração premiada foram 
respaldadas por um ‘contun-
dente e robusto conjunto de 
elementos de convicção’. 

Em sua avaliação, os de-
mais questionamentos da de-
fesa, sobre supostas irregula-
ridades na reunião das provas 
e contradições nos depoimen-
tos dos delatores, devem ser 
analisadas no curso do pro-
cesso e não são suficientes 
para o arquivamento prévio 
da denúncia.

Além da ratificar o rece-
bimento da denúncia, o juiz 
também mandou marcar os 
interrogatórios do ex-gover-
nador e dos outros cinco réus 
no processo.

Rayssa Motta e 
Fausto Macedo
Agência  Estado
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Lira voltou a 
dizer que não 
há urgência 
para a análise 
de projeto que 
cria conta de 
estabilização 
para os 
preços dos 
combustíveis
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Imagens
comerciais 
de satélite 

mostraram a 
palavra “crianças” 

marcada no 
chão, antes 
da explosão

As forças russas na 
Ucrânia estão bombar-
deando cidades e matan-
do civis, mas não estão 
mais fazendo progresso 
por terra, disseram paí-
ses ocidentais ontem. A 
guerra que Moscou es-
perava vencer em poucos 
dias entrou em sua quar-
ta semana.

Equipes de resgate na 
cidade portuária sitiada 
de Mariupol, no Sul do 
país, vasculham escom-
bros de um teatro onde 
mulheres e crianças es-
tavam abrigadas, bom-
bardeado por forças rus-
sas no dia anterior.

“O abrigo antibombas 
resistiu. Agora os escom-
bros estão sendo remo-
vidos. Há sobreviventes. 
Ainda não sabemos sobre 
[número de] vítimas”, dis-

se o assessor municipal 
Petro Andrushchenko à 
Reuters. A Rússia negou 
ter atingido o teatro. Ima-
gens comerciais de saté-
lite mostraram a palavra 
“crianças” marcada no 
chão, antes da explosão.

Mariupol sofre a pior 
catástrofe humanitá-
ria da guerra, com cen-
tenas de milhares de ci-
vis presos há semanas 
em porões sem comida, 
água ou energia. As for-
ças russas começaram a 
liberar algumas pessoas 
em carros particulares 
nesta semana, mas im-
pediram que missões de 
ajuda cheguem à cidade.

Viacheslav Chaus, 
governador de uma re-
gião na cidade de Cher-
nihiv, no Norte, que foi 
intensamente bombar-
deada, disse que 53 ci-
vis foram mortos nas úl-
timas 24 horas.

Embora os dois lados 
tenham indicado pro-
gresso limitado nas ne-
gociações de paz nesta 
semana, o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, 
mostrou poucos sinais 
de ceder. Em um discur-
so pela televisão, ele criti-
cou “traidores e escória” 
de dentro do seu país que 
estariam ajudando o Oci-
dente, e disse que o povo 
russo os cuspiria como 
mosquitos.

A Coreia do Sul que-
brou ontem novo recor-
de de infecções por Co-
vid-19, registrando mais 
de 621 mil casos, no mo-
mento em que as autorida-
des consideram que o país 
está praticamente no pico 
da onda causada pela va-
riante Ômicron.

As autoridades de saú-
de sul-coreanas disseram 
que foram detectados 
621.328 casos anteontem, 
dos quais apenas 62 eram 

de pessoas que chegaram 
do exterior.

O número representa 
aumento de 55% em rela-
ção aos dados do dia ante-
rior e de 120% em relação 
aos de uma semana atrás.

As autoridades anun-
ciaram também número 
recorde de mortes diárias, 
429, embora o número de 
pessoas com sintomas mo-
derados a graves tenha 
caído para 1.159, menos 
100 do que no dia anterior.

O Ministério da Saúde 
sul-coreano disse que con-
sidera que o pico da fase 

atual, causada pela Ômi-
cron, será atingido nesta 
semana ou na próxima.

O primeiro-ministro, 
Kim Boo-kyum, pediu 
a revisão dos protocolos 
para reclassificar a Co-
vid-19 como doença me-
nos grave.

Isso permitiria mais 
agilidade aos serviços de 
saúde para combater o nú-
mero crescente de novos 
casos com sintomas leves 
ou assintomáticos. As au-
toridades estão flexibili-
zando gradualmente as 
restrições em vigor.

Está agendada para 
hoje reunião para decidir 
sobre a prorrogação ou fle-
xibilização das principais 
medidas, que incluem o 
fechamento obrigatório 
dos hotéis às 23h e o má-
ximo de seis pessoas em 
reuniões privadas.

O país asiático, onde 
86,6% da população têm 
esquema vacinal duplo 
completo e 62,8% uma 
dose de reforço, registrou, 
desde o início da pande-
mia, cerca de 8,25 milhões 
de infecções e pouco mais 
de 11.400 mortes.
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Autoridades 
de saúde 
sul-coreanas 
disseram 
que foram 
detectados 
621.328 casos 
anteontem

covid-19

Coreia do Sul bate recorde de casos

Mariupol sofre catástrofe humanitária, com civis presos há semanas em porões sem comida, água ou energia

Rússia bombardeia cidades ucranianas
guerra

Lembrando a que-
da do Muro de Berlim, 
o presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelenskiy, 
fez um apelo ontem ao 
chanceler da Alemanha, 
Olaf Scholz, para der-
rubar o que chamou de 
muro entre a Europa “li-
vre e não livre” e parar a 
guerra na Ucrânia.

Em mensagem ao 
Parlamento alemão por 
videoconferência, Ze-
lensky pediu a Scholz 
para restaurar a liberda-
de na Ucrânia, exploran-
do a memória coletiva da 
Alemanha com referên-
cia ao histórico Bloqueio 
de Berlim entre 1948 e 
1949, e à queda do Muro 
de Berlim em 1989.

O presidente des-
creveu novo muro “no 
meio da Europa entre a 
liberdade e a falta de li-
berdade”. Disse ainda 
a Alemanha ajudou a 
construir esse muro, iso-
lando a Ucrânia com seus 
laços comerciais com a 
Rússia e seu apoio ante-
rior ao gasoduto Nord 
Stream 2.

“E este muro está fi-
cando maior com cada 
bomba que cai sobre a 
Ucrânia, com cada deci-
são que não é tomada”, 
acrescentou.

A Alemanha sus-
pendeu, no mês passa-
do, o projeto do gasodu-
to Nord Stream 2 no Mar 

Báltico, projetado para 
duplicar o fluxo de gás 
russo diretamente para 
a Alemanha.

Lembrando o ape-
lo do ex-presidente dos 
EUA Ronald Reagan 
ao então líder soviético, 
Mikhail Gorbachev, para 
derrubar o Muro de Ber-
lim, Zelenskiy disse aos 
parlamentares alemães: 
“É o que lhe digo, caro 
chanceler Scholz, des-
trua esse muro”.

“Dê à Alemanha o pa-
pel de liderança que ela 
conquistou para que seus 
descendentes tenham or-
gulho de você. Apoie a li-
berdade, apoie a Ucrânia, 
pare esta guerra, ajude-
nos a parar esta guerra”, 
afirmou. 

Rússia
O Kremlin informou, 

ontem, que a Rússia está 
colocando energia colos-
sal em negociações sobre 
possível acordo de paz 
com a Ucrânia, que pode-
ria rapidamente encerrar 
a operação militar russa 
no país.

O  p or t a -voz  do 
Kremlin, Dmitry Peskov, 
disse que a alegação do 
presidente dos Estados 
Unidos (EUA), Joe Biden, 
de que o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, é 
“criminoso de guerra” é 
inaceitável, e que os EUA 
não têm o direito de dar 
lições à Rússia após seu 
envolvimento em tantos 
conflitos.

Parlamento alemão
O impacto do conflito na 

Ucrânia já afeta o Oriente Mé-
dio e o Norte de África e conti-
nuará a se alastrar rapidamente, 
advertiu ontem o Fundo Inter-
nacional para o Desenvolvi-
mento Agrícola (Fida) das Na-
ções Unidas.

O aumento dos preços dos 
alimentos e a escassez de cul-
turas resultantes do conflito já 
se fazem sentir no Oriente Mé-
dio e no Norte da África e estão 
se estendendo aos países mais 
vulneráveis do mundo, incluin-
do o Chifre da África, onde as 
pessoas mais pobres estão em 
maior risco, disse a agência da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU), sediada em Roma, 
em nota divulgada ontem.

“Um quarto das exportações 
mundiais de trigo é proveniente 
da Rússia e da Ucrânia” e “40% 
do trigo e do milho da Ucrânia 

são destinados ao Oriente Mé-
dio e à África, que já se deba-
tem com problemas de fome, 
e onde a escassez de alimentos 
ou o aumento dos preços corre 
o risco de empurrar milhões de 
pessoas para a pobreza”, afirma 
a agência.

A Rússia é também o maior 
produtor mundial de fertilizan-
tes, e mesmo antes do conflito, 
os picos de preços no ano passa-
do contribuíram para o aumen-
to nos preços dos alimentos de 
cerca de 30%. 

“Estou profundamente 
preocupado que o conflito vio-
lento na Ucrânia, que já é uma 
catástrofe para os diretamente 
envolvidos, seja também uma 
tragédia para as pessoas mais 
pobres do mundo, que vivem 
nas zonas rurais, e que não po-
dem absorver os aumentos de 
preços dos alimentos básicos e 
dos fertilizantes agrícolas que 
resultarão das perturbações no 
comércio global”, afirmou o pre-

Guerra afeta África e Oriente Médio

Agência Brasil/RTP

Agência Brasil/RTP

Aumento
dos preços 

dos alimentos 
e a escassez 
de culturas 

resultantes do 
conflito já se fazem 

sentir no Oriente 
Médio e no Norte 

da África

sidente da agência, Gilbert F. 
Houngbo.

“Já estamos assistindo a au-
mentos de preços e isso pode 
levar a uma escalada da fome 
e da pobreza, com graves con-
sequências para a estabilidade 
global”, acrescentou.

Houngbo observou que na 

Somália, onde se estima que 
3,8 milhões de pessoas já se en-
contrem em grave insegurança 
alimentar, os custos de eletrici-
dade e dos transportes dispa-
raram devido ao aumento dos 
preços dos combustíveis.

No Egito, os preços do trigo 
e do óleo de girassol subiram 
devido à dependência do país 
em relação à Rússia e à Ucrânia 
para 85% do seu abastecimen-
to de trigo e 73% do seu óleo de 
girassol.

No Líbano, 22% das famílias 
estão em insegurança alimen-
tar, e a escassez de alimentos 
ou novos aumentos de preços 
irá exacerbar uma situação já 
desesperadora. 

O país importa até 80% do 
seu trigo da Rússia e da Ucrâ-
nia, mas só pode armazenar 
cerca de um mês de colheita de 
cada vez, devido à explosão no 
porto de Beirute em 2020, que 
destruiu os principais silos de 
cereais do país.

A guerra que Moscou esperava vencer em poucos dias já entrou em sua quarta semana na Ucrânia sem perspectivas de paz
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Autoridades 
locais 
afirmaram 
que equipes 
de resgate 
na cidade 
portuária 
sitiada de 
Mariupol, no 
Sul do país, 
vasculham 
escombros 
de um 
teatro onde 
mulheres 
e crianças 
estavam 
abrigadas

Foto: Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia/Divulgação
Agência Brasil/Reuters

Agência Brasil/Reuters 

Leia mais na página 25
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Quem acompanha os textos da coluna 
já tem ouvido falar muitas vezes sobre 
a importância do planejamento para o 

sucesso nos negócios, e como a realização de 
um plano de ação ou um plano de negócio pode 
ajudar a ter uma visão mais ampla do seu futuro 
empreendimento. 

Uma das ferramentas mais conhecidas 
da administração que está relacionada ao 
planejamento estratégico é a análise Swot ou 
análise Fofa. Swot é uma sigla em inglês dos 
termos Strengths (pontos fortes), Weaknesses 
(pontos fracos), Opportunities (oportunidades 
para o seu negócio) e Threats (ameaças para o 
seu negócio). O “apelido” Fofa também deriva 
da tradução desses termos.

Quando analisamos esses quatro elementos, 
podemos dividi-los em dois grupos. Os pontos 
fortes e fracos estão mais relacionados aos 
fatores internos de um negócio, àquilo que 
está em nosso poder, sob a nossa influência e 
que podemos modificar. Já as oportunidades e 
ameaças são mais ligadas aos fatores externos 
de um negócio e consequentemente as coisas 
em que não temos poder de decisão.

Para que fique mais claro, é necessário 
entender quais perguntas devemos fazer para 
identificarmos esses fatores, como por exemplo 
“quais são os pontos fortes do seu negócio?”. 
Trazendo para a realidade, alguns pontos 
fortes podem servir para ilustrar esse raciocínio. 
Uma boa localização do ponto comercial, com 
bastante movimento, uma marca já conhecida 
no mercado ou uma clientela já fiel podem ser 
apontados como pontos fortes. Perceba que 
todas essas características são, de certa forma, 
passíveis de alguma interferência do dono 
do negócio e, portanto, considerados fatores 
internos. Um bom exercício na análise desses 
fatores é pedir a ajuda de amigos e clientes no 
levantamento e revisão, já que o empreendedor 
costuma ser otimista e acaba contaminando 
com esse sentimento uma análise mais fria dos 
seus pontos fortes.

Da mesma forma, a pergunta sobre os 
pontos fracos precisa ser feita. Como disse 
anteriormente, o otimismo pode mascarar o 
resultado necessário. É necessário reconhecer 
que um negócio fatidicamente não fará o melhor 
em tudo, e que enxergar o que precisa ser 
aprimorado é muito importante. Nesse aspecto, 
procure listar tudo o que a sua empresa está 
fazendo para perder vendas e aumentar custos. 
Compreenda que esses pontos também estão 
relacionados aos fatores internos, que podem 
ser influenciados por sua decisão.

Indo agora para os fatores externos, vamos 
nos perguntar o que seria uma ameaça ao 
seu empreendimento. Nesse caso, estamos 
falando de influências que não estão no 
domínio do empreendedor como por exemplo a 
concorrência. Que atitudes de seus concorrentes 
podem contribuir para reduzir as vendas ou 
aumentar os custos da sua empresa? Outros 
fatores externos precisam ser considerados 
como crises econômicas, instabilidade política, 
entressafras, tributações e todas as questões 
que não dependem da sua decisão e que 
causem alguma influência no seu negócio.

Por fim, vamos falar das oportunidades. 
Esse é um dos fatores mais importantes e que 
mais demandam atenção de quem gerencia ou 
deseja começar um negócio. Saber observar 
e traduzir as oportunidades é o que difere 
um verdadeiro empreendedor de um mero 
administrador de um negócio. Da mesma forma 
que as ameaças, as oportunidades estão fora 
do seu domínio, e, por isso mesmo, é necessário 
estar atento para não perder o momento certo de 
aproveitá-las.

A análise Swot pode assustar inicialmente, 
justamente por ser uma técnica de planejamento 
estratégico que, à primeira vista, só pode ser 
realizada por pessoas especializadas nesse 
ramo. Porém, ao olharmos com um pouco mais 
de atenção, podemos constatar que se trata 
unicamente de observar o que temos em nossas 
mãos e o que está ao nosso redor em relação ao 
empreendimento. O mais importante nisso tudo 
é entender que ao colocarmos isso no papel, 
teremos a oportunidade de ter uma visão mais 
ampla de nossa realidade, e assim realizar os 
ajustes necessários para que o negócio possa 
ter cada vez mais prosperidade.

O preço da gasolina co-
mum está oscilando entre 
R$ 6,840 (Miramar) e R$ 
7,390 (Novais), mostrando 
diferença de R$ 0,55, varia-
ção de 8% e média de R$ 
6,998, registra pesquisa 
do Procon-JP realizada na 
quarta-feira (16), que mos-
tra também que o produto 
subiu de preço nos 109 pos-
tos que estão em atividade 
na capital em relação ao le-
vantamento da semana pas-
sada. Para pagamento no 
cartão, o produto está sen-
do praticado entre R$ 6,810 
e R$ 7,390.

Quando comparado à 
pesquisa do último dia 9, 
o menor preço teve uma 
alta de R$ 0,52, e o maior, 
de R$ 0,80. O Procon-JP já 
está analisando os aumen-
tos registrados nas bombas 
para verificar se o percen-
tual no preço final ao con-
sumidor bate com os índices 
de reajuste aplicados pela 
Petrobras, no último dia 11. 
“Como fazemos pesquisas 
semanais, temos os parâ-
metros para realizar essa 
análise. Já adianto que o es-
tabelecimento que for pego 
cometendo algum tipo de 
abusividade será penaliza-
do com a força da lei”, garan-
te o secretário do Procon-JP, 
Rougger Guerra.

O Governo Federal rea-
justou nas refinarias os pre-
ços da gasolina (18,7%) e do 
óleo diesel (24,9%) no últi-
mo dia 11. Desde então, o 
Procon-JP autuou 23 pos-
tos de combustíveis na úl-
tima sexta-feira (11) devido 
à alta nos preços da gasoli-
na antes mesmo da aplica-
ção do reajuste previsto pela 
Petrobras.

Empreendedorismo
Fabrício Feitosa

fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Combustível está mais caro nos 109 postos da capital desde a semana passada

Preço da gasolina chega a 
R$ 7,39 por litro em JP

Pesquisa do Procon

Análise Swot

Aumento dos preços praticados nas bombas afeta o consumidor e será avaliado pelo Procon-JP

Gasolina aditivada
O levantamento do dia 

16 registra, ainda, que a ga-
solina aditivada está com 
preços entre R$ 6,954 (Man-
gabeira) e R$ 7,390 (Coli-
nas do Sul, Manaíra, No-
vais e Cristo), diferença de 
R$ 0,44, variação de 6,3% e 
média de R$ 7,154.

Álcool
O álcool também apre-

sentou aumento em rela-
ção à semana passada, com 
o menor saindo de R$ 4,830 
para R$ 4,839 (Bairro dos 
Estados) e o maior subindo 
de R$ 5,199 para R$ 5,499 
(Alto do Mateus), diferen-
ça de R$ 0,66, variação de 
13,6% e média de R$ 5,035. 
O etanol subiu em 60 pos-
tos, reduziu em dois e se 
manteve em 42 em compa-
ração ao último dia 9.

Diesel S10 e comum
O preço do diesel S10 

está sendo praticado entre 
R$ R$ 5,999 (Torre) e R$ 7,159 
(Paratibe e Brisamar), com 
média de R$ 6,741, varia-
ção de 19,3% e diferença de 
R$ 1,16. Em relação à sema-
na passada, os 97 estabele-
cimentos que comercializa-
vam o produto no momento 
da pesquisa aumentaram o 
preço. O diesel comum está 
oscilando entre R$ 5,800 
(Bessa) e R$ 6,840 (Penha), 
média de R$ 6,461.

GNV
O menor preço do Gás 

Natural Veicular (GNV) 
continua o mesmo da se-
mana passada, R$ 5,080 
(Tambiá e Expedicioná-
rios), com o maior em R$ 
5,350 (Bancários), diferen-
ça de R$ 0,27, variação de 

Acesse pelo QR Code a 
pesquisa completa realizada 

pelo Procon-JP

5,3% e média de R$ 5,121. 
Nenhum posto aumentou, 
dois reduziram e 11 manti-
veram o preço do produto 
em relação à pesquisa ante-
rior do Procon-JP.

A pesquisa também 
está disponível nos sites da 
prefeitura de João Pessoa 
www.joaopessoa.pb.gov.br 
e no site proconjp.pb.gov.br.

nota cidadã

Governo realiza hoje sorteio de março
O Governo da Paraíba 

realiza hoje, às 9h, o 27o 
sorteio do Programa Nota 
Cidadã, no auditório da 
Loteria Estadual da Paraí-
ba (LOTEP), em João Pes-
soa. Serão conhecidos os 
21 ganhadores do mês de 
março da campanha men-
sal: 20 prêmios de R$ 2 mil 
e um prêmio especial no 
valor de R$ 20 mil, tota-
lizando R$ 60 mil de prê-
mios em dinheiro. 

Concorrem ao 27o sorteio 
79.258 cidadãos paraibanos 
com um total de 279 notas 
fiscais com CPF. Eles fize-
ram o cadastro no Nota Ci-
dadã e exigiram a nota com 
CPF no ato da compra no 
período de 1o a 28 de feve-
reiro, nos estabelecimentos 
comerciais da Paraíba. 

Os sorteios serão trans-
mitidos ao vivo pelo canal 
do YouTube da Secreta-
ria de Estado da Fazen-
da (Sefaz-PB) e pelo per-
fil do Instagram da Lotep 
(@lotep.pb).

 
Cidadania fiscal
O Programa Nota Ci-

dadã, que é uma iniciati-
va do Governo da Paraí-
ba, por meio da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Se-
faz-PB) e os órgãos como 
Codata e a Lotep, incen-
tiva o cidadão paraibano 
a desenvolver o exercício 
da cidadania fiscal ao exi-
gir a nota fiscal e incluir 
o CPF na Nota Fiscal do 
Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) de suas compras 
e no fortalecimento do co-

mércio local da Paraíba.

Como concorrer 
Para concorrer aos 21 

prêmios mensais em dinhei-
ro, o cidadão precisa fazer, 
antes de tudo, um cadastro 
único no portal digital do 
governo no link https://
notacidada.pb.gov.br/.

O cadastro solicita ape-
nas o nome, número do 
CPF, data de nascimento, 
e-mail, telefone e a cria-
ção de uma senha. 

Após o cadastro feito, 
o cidadão no ato de toda 
compra no comércio pede 
para inserir o CPF na nota 
e passa a acompanhar os 
sorteios mensais. Quanto 
maior o número de notas a 
cada mês, maior é a chance 
de ser premiado.

79 mil
É o número de CPFs 

cadastrados para 
o sorteio que será 
realizado hoje e 
que concorrerão 
a 20 prêmios de 

R$ 2 mil e um prêmio 
de R$ 20 mil 

Foto: Arquivo/Marcus Antonius

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -1,16%

R$ 5,034
1,77%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95
Outubro/2021 1,25

Euro  Comercial

-0,68%

R$ 5,587

Libra  Esterlina

-1,22%

R$ 6,621

Ibovespa

113.076 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%



O Governo Federal lançou ontem 
um pacote com potencial para injetar 
R$ 150 bilhões na economia até o fim 
de 2022, ano em que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) tentará a reeleição. As 
iniciativas são a liberação de parte do 
Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), antecipação do 13o salá-
rio de aposentados e pensionistas do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), criação de um programa de 
microcrédito digital e ampliação de 
empréstimos consignados.

Até 15 de dezembro, cada traba-
lhador poderá sacar até R$ 1 mil de 
suas contas do FGTS. A medida bene-
ficiará 42 milhões de pessoas e deve-
rá injetar R$ 30 bilhões na economia 
caso todos os trabalhadores retirem 
o dinheiro. Segundo o Ministério do 
Trabalho e Previdência, o saque tem 
como objetivo diminuir o compro-
metimento de renda e o endivida-
mento das famílias por causa da cri-
se sanitária provocada pela Covid-19.

Segundo o presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro Guima-
rães, o calendário de saques começa 
em 20 de abril e vai até 15 de junho. 
O dinheiro ficará disponível até 15 
de dezembro, quando voltará para a 
conta vinculada do FGTS.

Pedro Guimarães também infor-
mou que o pagamento ocorrerá por 
meio do aplicativo Caixa Tem, usado 
para o pagamento de benefícios so-
ciais e trabalhistas nos últimos anos. 
O dinheiro será depositado numa 
conta poupança digital, podendo ser 
transferido posteriormente para uma 
conta-corrente por meio do celular.

Em sua fala, Guimarães ainda fa-
lou do programa SIM Digital, que, 
segundo o Governo Federal, visa 
aumentar a oferta e fazer chegar o 
crédito aos empreendedores indi-
viduais, impulsionando a geração 
de trabalho e renda aos pequenos e 
microempreendedores de todo país. 
Este programa também será operado 
pela Caixa Econômica Federal e deve 
beneficiar nos primeiros 12 meses 4,5 
milhões de empreendedores.

Décimo terceiro 
Os 30,5 milhões de aposentados e 

pensionistas do INSS receberão o dé-
cimo terceiro com antecedência inje-
tando R$ 56,7 bilhões na economia. 
A medina, segundo o governo,  não 
tem impacto no Orçamento de 2022.

A primeira parcela do décimo ter-
ceiro será paga entre 25 de abril e 6 de 
maio, junto com as aposentadorias e 
pensões da competência de abril. A 
segunda parcela será paga de 25 de 
maio e 7 de junho, junto com os be-
nefícios relativos a maio. Tradicio-
nalmente, os aposentados e pensio-
nistas do INSS recebem o décimo 
terceiro nas competências de agosto 
e novembro.

A maioria dos aposentados e pen-
sionistas receberá 50% do décimo ter-
ceiro na primeira parcela. A exceção 
é para quem passou a receber o bene-
fício depois de janeiro e terá o valor 
calculado proporcionalmente.

Empréstimo consignado
Pessoas que recebem Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e Au-
xílio Brasil poderão fazer emprésti-
mo consignado, uma modalidade de 
acesso a crédito até então limitada a 
aposentados e pensionistas do INSS e 
a servidores públicos. Segundo o go-
verno, a medida pode alcançar mais 
de 52 milhões de pessoas e oferecer 
R$ 77 bilhões em créditos.

Além disso, a margem consig-
nável foi ampliada de 35% para 40% 
da renda, reinstituindo o percentual 
que vigorou ao longo de quase todo 
o ano passado. A MP também define 
que 5% da nova margem consignável 
poderão ser destinados para saque 
ou amortização de despesas do car-
tão de crédito, um percentual já pre-
visto e que seguirá o mesmo. O res-
tante (35%) é para o crédito em conta. 
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Iniciativas incluem liberação de parte do FGTS, antecipação do 13o, microcrédito e empréstimos consignados

Governo lança pacote de R$ 150 bi
medidas econômicas

Agência Brasil 

Economia brasileira recua quase 1% em 
janeiro na comparação com dezembro

banco central

O Índice de Atividade Eco-
nômica (IBC-Br) caiu quase 1% 
em janeiro, na comparação com 
dezembro do ano passado. De 
acordo com o Índice de Ativi-
dade Econômica (IBC-Br), divul-
gado ontem pelo Banco Central 

(BC), a queda foi de 0,99%, con-
siderando o percentual já des-
sazonalizado para compensar 
eventuais diferenças entre os pe-
ríodos, como o número maior de 
feriados ou fins de semana. Com 
a variação, o indicador fechou o 
mês em 138,48 pontos.

O IBC-Br incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade 

dos três setores da economia: a 
indústria, o comércio e os servi-
ços e a agropecuária, além do vo-
lume de impostos.

Segundo o BC,  na compara-
ção com janeiro de 2021, o IBC
-Br registrou variação positiva 
de 0,01%. Na comparação com 
os três meses anteriores, o IBC
-Br ficou em 0,19% e no acumula-

do em 12 meses avançou 4,73%.
O índice, considerado uma 

prévia do Produto Interno Bru-
to (PIB), é uma forma de avaliar 
a evolução da atividade econô-
mica brasileira e ajuda o BC a 
tomar decisões sobre a taxa 
básica de juros (Selic), definida 
no último dia 16 pelo banco em 
11,75% ao ano.

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

BNDES vai adquirir até R$ 10 milhões em 
créditos de carbono para estimular mercado

chamada pública

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) fará uma chamada pú-
blica para aquisição de até R$ 10 
milhões em créditos de carbono. 
A prioridade será para títulos de 
reflorestamento, energia e o cha-
mado Redd+ (redução de emis-
sões provenientes de desmata-

mento e degradação florestal).
O objetivo do banco é esti-

mular o desenvolvimento de um 
mercado voluntário desse tipo de 
títulos no Brasil e, com isso, con-
tribuir para a redução da emis-
são de gases do efeito estufa.

O crédito de carbono é um 
instrumento que permite remu-
nerar iniciativas de descarboni-
zação da economia, como proje-
tos de restauração florestal e uso 

de energia limpa entre outras 
medidas para reduzir emissões 
de gases do efeito estufa.

Gases poluentes
Esses créditos são transfor-

mados em títulos que podem ser 
vendidos para outros agentes 
que emitem mais gases poluen-
tes do que o permitido. Agen-
tes voluntários também podem 
comprar os créditos para ter 

acesso a fontes de financiamen-
to verdes ou por outra decisão 
estratégica.

Segundo o BNDES, a esti-
mativa é que o mercado volun-
tário precise crescer mais de 15 
vezes até 2030 para cumprir as 
metas do Acordo de Paris, que 
pretende atingir o equilíbrio en-
tre emissão e remoção dos gases 
causadores do efeito estufa até o 
ano de 2050.

Vitor Abdala 
Agência Brasil

Correios dobram ganhos em 2021 e obtêm 
maior lucro registrado nos últimos 22 anos

r$ 3,7 bilhões

Os Correios registraram lu-
cro de R$ 3,7 bilhões em 2021, va-
lor que representa o dobro do re-
gistrado em 2020 e representa o 
melhor resultado nos últimos 22 
anos. Esse foi o terceiro ano se-
guido de ganhos na estatal, que 
aumentou o volume de opera-
ções e receitas durante a pande-
mia de Covid-19.

Os números foram apresenta-
dos ontem pela estatal. Segundo o 
presidente dos Correios, Floriano 
Peixoto, a melhoria nos resultados 
decorreu do saneamento financei-
ro e das medidas de sustentabili-
dade econômica executadas nos 
últimos anos.

“As medidas adotadas ao longo 
dos dois últimos anos e meio, mes-

Agência Brasil mo sendo consideradas austeras, 
além de necessárias, se comprova-
ram eficazes. Elas possibilitaram 
priorizar objetivos, reformular ser-
viços, reduzir despesas e aumentar 
receitas”, disse Peixoto, em cerimô-
nia de apresentação do balanço da 
estatal no ano passado.

O presidente dos Correios res-
saltou que a empresa conseguiu 
crescer, apesar dos obstáculos 
impostos pela pandemia. “Con-
sideremos que, em 2021, ocorreu 
a maior Black Friday dos últimos 
anos no que se refere ao volume 
de encomendas. Mesmo com as 
dificuldades inerentes à pande-
mia, toda a demanda decorren-
te do aumento de transações no 
período foi absorvida pelos Cor-
reios”, destacou.

Peixoto comparou a evolução 

da empresa desde o início da ges-
tão, em junho de 2019. Na época, 
disse ele, a empresa corria o ris-
co de tornar-se dependente do 
Tesouro Nacional. Como medi-
das para recuperar as finanças 
da companhia, ele citou ajustes 
na direção da administração cen-
tral e das superintendências es-
taduais, planejamento econômi-
co para sanear a empresa em seis 
meses, suspensão de contratos de 
consultoria e revisão dos maiores 
contratos.

Ele também mencionou a rea-
valiação das condições das direto-
rias e o estreitamento do contato 
com órgãos federais, como Tribu-
nal de Contas da União, Contro-
ladoria-Geral da União, Procura-
doria-Geral da República, Polícia 
Federal, entre outros.

Avaliação
Melhoria nos resultados 

teria decorrido do 
saneamento financeiro 

e das medidas de 
sustentabilidade 

econômica executadas 
nos últimos anos

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Esse foi o terceiro ano seguido 
de ganhos para a estatal, que 
aumentou o volume de suas 
operações e receitas durante 
a pandemia de Covid-19
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A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) lançou o Sinal 
Desaparecidos, uma ferra-
menta para ajudar a encon-
trar pessoas o mais rápido 
possível. Após o registro 

da ocorrência, policiais em 
um raio de 500 quilôme-
tros do local do desapare-
cimento são imediatamente 
comunicados.

Em 2021, o Brasil regis-
trou quase 63 mil pessoas 
sumidas, mais de 170 casos 
por dia. Segundo a PRF, as 

primeiras horas após o desa-
parecimento são essenciais 
no processo de localização.

Para utilizar o sistema 
Sinal Desaparecidos basta 
acessar o site e preencher 
os dados do noticiante e da 
pessoa que se procura, com 
o nome, telefone e endere-

ço, bem como as informa-
ções sobre como ela sumiu.

Como funciona
Quanto mais rápido for 

feito o registro no sistema da 
PRF, maiores são as chances 
de localizar a pessoa que se 
procura.

O serviço funciona to-
dos os dias da semana, 24 
horas por dia. Além do site, 
a ocorrência também pode 
ser feita via telefone (191). O 
registro no site do Sinal De-
saparecidos não substitui o 
Boletim de Ocorrência na 
Polícia Civil.

EDIÇÃO: Marcos Pereira
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Diversidade

Ferramenta para ajudar a encontrar pessoas o mais rápido possível vai funcionar todos os dias da semana, 24 horas

PRF lança sistema Sinal Desaparecidos
para ajudar a localizar pessoas

Marieta Cazarré 
Agência Brasil

n 

Após o registro da 
ocorrência, policiais 
em um raio de 500 
quilômetros do local 
do desaparecimento 
são comunicados

Projeto destina recursos do Fundeb para professores
aprovado pelo senado

O Senado aprovou an-
teontem um projeto de lei 
(PL) que destina recursos 
não utilizados do Fundo de 
Manutenção da Educação 
Básica (Fundeb) para o pa-
gamento de professores da 
Educação Básica da rede pú-
blica. O projeto segue para 
sanção presidencial.

Também foi definido 
que os recursos extraor-
dinários recebidos por es-
tados, Distrito Federal e 
municípios, em razão de 
decisões judiciais relativas 
ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribui-
ção dos fundos e da com-
plementação da União aos 
fundos relativos à educação, 
dentre eles o Fundeb, sejam 
investidos na educação.

Dentro desse investi-
mento, o projeto destaca os 
professores da Educação 
Básica que estavam em efe-
tivo exercício na rede pú-
blica durante o período em 
que ocorreu o repasse a me-
nor ao Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério 
(Fundef), de 1997 a 2006, e 
ao Fundeb, de 2007 a 2020. 

Marcelo Brandão 
Agência Brasil

Segundo o projeto, o valor 
pago aos professores saído 
dessa fonte não ser incor-
porado à sua remuneração, 
tendo, portanto, um “cará-
ter indenizatório”.

Os percentuais des-

se pagamento e os crité-
rios para a divisão do ra-
teio entre os profissionais 
beneficiados ficarão a car-
go de cada estado e muni-
cípio, que deverão aprovar 
leis específicas. O relator 

da matéria, senador Rodri-
go Cunha (PSDB-AL), des-
tacou a luta judicial que os 
profissionais do magistério 
enfrentam há vários anos 
para receberem recursos 
oriundos dos precatórios 

do Fundef, a chamada sub-
vinculação. Segundo ele, o 
projeto busca mostrar o di-
reito dos professores à sub-
vinculação.

“A valorização do pro-
fessor é o primeiro passo 

para garantir educação de 
qualidade. A atuação do do-
cente tem impacto dentro e 
fora de sala de aula, seja no 
desempenho dos estudan-
tes, na qualidade da esco-
la e no progresso do país”.

Casos de síndrome respiratória 
grave aumentam em fevereiro

em crianças

A incidência de casos de 
síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG) em crian-
ças teve “ascensão signifi-
cativa” em diversos estados 
ao longo do mês de feverei-
ro, informou ontem a Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), no Boletim InfoGripe. 
A análise abrange o perío-
do entre 6 de fevereiro a 12 
de março, período que foi 
marcado pela retomada do 
ano letivo.

Segundo os pesquisado-
res, dados laboratoriais pre-
liminares sugerem que o 
aumento está associado ao 
Vírus Sincicial Respiratório 
(VSR) na faixa etária de 0 a 
4 anos, além de também pe-
sar a interrupção de queda 
nos casos associados ao Sar-
s-CoV-2 (Covid-19) na faixa 
de 5 a 11 anos.

Entre os adultos, o bo-
letim destaca que a queda 
na incidência está desace-
lerando de forma gradual, 
o que indica possível esta-
bilização em patamar simi-
lar ao registrado ao final de 

outubro de 2021, quando foi 
registrado o menor núme-
ro de novos casos semanais 
desde o início de epidemia 
de Covid-19 no Brasil.

A exceção em relação a 
esse cenário de queda mais 
lenta foi a população acima 
de 70 anos, que ainda apre-
senta queda semanal expres-
siva por ter sofrido maior 
impacto durante o pico do 
início do ano.

A análise dos casos de 
SRAG aponta que, entre os 
que tiveram resultado posi-
tivo para vírus respiratórios, 
0,8% foram de Influenza A, 
0,2% de Influenza B, 6,5% de 
VSR, e 86,7% de Covid-19. En-
tre os óbitos por SRAG viral, 
a Covid-19 chegou a 97,3%.

A Fiocruz informa ainda 
que em três unidades fede-
rativas houve sinal de cresci-
mento na tendência de longo 
prazo para a incidência da 
SRAG: Distrito Federal, Espí-
rito Santo e Roraima. Todas 
as demais apresentam sinal 
de queda. Já entre as capitais, 
apenas duas apresentam si-
nal de crescimento na ten-
dência de longo prazo: Boa 
Vista e Fortaleza.

Vinícius Lisboa 
Agência Brasil
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Entre os 
adultos, 
o boletim 
destaca que 
a queda na 
incidência está 
desacelerando 
de forma 
gradual

Terrenos ociosos terão moradias 
para as pessoas de baixa renda

da união

O Governo Federal publi-
cou ontem no Diário Oficial 
da União portaria que cria o 
programa Aproxima. Terre-
nos ociosos da União, locali-
zados em áreas urbanas, se-
rão destinados à construção 
de moradias de interesse so-
cial para pessoas de baixa ren-
da. Poderão participar famí-
lias com renda bruta mensal 
de até cinco salários mínimos. 

Pelas regras do programa, 
que será implantado em con-
junto com os municípios, serão 
feitas parcerias com a iniciati-
va privada para construção 
e manutenção das unidades 
residenciais nos terrenos da 
União. Como contrapartida, 
as empresas poderão explo-
rar comercialmente o local, 
uma vez que o programa li-
bera a exploração do comér-
cio e a prestação de serviços 
nos condomínios.  

As famílias que participa-
rem do programa terão direito 
à propriedade do imóvel após 
o pagamento das prestações 
previstas em contrato.

A portaria diz que os imó-

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

veis deverão estar localizados 
em área urbana consolidada, 
situada dentro do perímetro 
urbano delimitado em lei pelo 
poder público local. O texto 
estabelece ainda que o terre-
no deve estar em local com 
malha viária já implantada, 
próximo a “edificações resi-
denciais, comerciais, institu-
cionais ou mistas e com ser-
viços e infraestrutura urbana 
implantados”.

É necessária a adesão do 

poder público local (municí-
pios e o Distrito Federal) para 
que o programa seja imple-
mentado, e esses entes fica-
rão responsáveis pelas ações 
de adequação ao ordenamen-
to urbanístico local.

Eles também terão que rea-
lizar o procedimento licitatório 
para a escolha das empresas 
que participarão do programa, 
assim como serão responsáveis 
por selecionar e indicar as fa-
mílias beneficiárias. 

O programa será coorde-
nado pelos ministérios da 
Economia e do Desenvolvi-
mento Regional. Pela portaria, 
caberá ao Ministério da Eco-
nomia fazer o levantamento 
e a indicação dos imóveis que 
serão usados, e o Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
ficará responsável por atestar 
o enquadramento do projeto 
de empreendimento imobiliá-
rio no programa.

A portaria também estabe-
lece que qualquer pessoa jurí-
dica de direito público ou pri-
vado poderá indicar imóveis 
da União com potencial para 
destinação ao Aproxima. As 
regras entram em vigor a par-
tir de 1o de abril deste ano.

Famílias
que participarem 

do programa 
terão direito 

à propriedade 
do imóvel após 
o pagamento 

das prestações 
previstas 

em contrato

Foto: Sumaia Vitela/Arquivo/Agência Brasil

Projeto destaca os 
professores da educação 
básica que estavam em 
efetivo exercício na rede 
pública durante o período 
em que ocorreu o repasse 
menor ao Fundef, de 1997 
a 2006, e ao Fundeb, 
de 2007 a 2020
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Capim, município paraibano selecionado para participar da preparação, ganhou cerca de 900 habitantes desde 2010

IBGE divulga dados do teste do Censo
em 27 localidades

 A Lei Brasileira de Inclu-
são e Acessibilidade 13.146, 
estabelecida em 6 de julho 
de 2015, assegura que as pes-
soas com deficiência tenham 
acesso à educação de ensino 
superior, da estrutura físi-
ca à qualidade da comunica-
ção com os professores, sen-
do a instituição responsável 
pelo ingresso, permanência, 
participação e autonomia das 
pessoas com qualquer tipo de 
deficiência. 

Na Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), além do 
Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão (NAI), que atende à 
comunidade acadêmica com 
diversos serviços voltados à 
inclusão de pessoas com de-
ficiência, algumas iniciativas 
de pesquisa e extensão têm 
sido implementadas com esse 
objetivo.

Este é o caso do projeto de 
pesquisa “Ensino da Língua 
Brasileira de Sinais nos cursos 
de graduação dos Centros de 
Ciências Biológicas e da Saú-
de das Universidades Públi-
cas de Campina Grande – Pa-
raíba”, vinculado ao curso de 
Odontologia, do Campus I. 
Sob a orientação da professo-
ra Andreza Targino, o projeto 
é fonte de aprendizado de es-
tudantes de cursos das áreas 
de Saúde de instituições pú-
blicas de Campina Grande so-
bre a Língua Brasileira de Si-
nais (Libras).

“A necessidade de verifi-
car como os cursos da Saú-
de vêm incluindo e ofertan-
do o componente curricular 
de Língua Brasileira de Si-
nais (Libras) a seus estudan-
tes, considerando que a Libras 
é prevista em Lei no Brasil 
[Lei nº 10.43 6/2002], como 
forma de comunicação e ex-
pressão das comunidades de 
pessoas surdas através de um 

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou ontem os resultados 
do Teste Nacional do Censo 
Demográfico, realizado de no-
vembro de 2021 a fevereiro de 
2022, em 27 localidades dos 26 
estados e do Distrito Federal. 
Na Paraíba, o IBGE selecionou 
o município de Capim, que 
foi um dos nove totalmente 
recenseados. Lá a população 
aumentou de 5.601 para 6.520 
em relação ao Censo 2010, se-
gundo aponta relatório do tes-
te nacional.

Nessa preparação para o 
Censo geral, que será inicia-
do em agosto, foram avaliados 
equipamentos, sistemas de 
coleta, questionários, proces-
so de capacitação de pessoal, 
captura das coordenadas de 
GPS e a abordagem mista de 
coleta em contextos regionais.

É a primeira vez que o 
IBGE organiza um teste para 
o Censo de proporção nacio-
nal, para verificar a necessi-
dade de melhorias técnicas e 
metodológicas a serem imple-
mentadas na operação, e di-
vulga seus resultados em ca-
ráter experimental. Com esse 
trabalho, deu início à estraté-
gia de mobilização da socie-
dade para responder ao Cen-
so, que visitará os mais de 70 
milhões de domicílios brasi-
leiros a partir de 1º de agosto.

“Selecionamos localidades 
visando aperfeiçoar os pro-
cessos de coleta, levando em 
conta as diferentes caracterís-
ticas regionais do nosso país. 
Essa operação preparatória 
só foi possível graças ao en-
gajamento do IBGE e de uma 
grande rede de parceiros, que 
envolveu governos locais, en-
tidades públicas, privadas e 
da sociedade civil, em torno 
de uma só causa: realizar o 
Censo brasileiro. E, claro, dos 
moradores que abriram as 
portas para o IBGE”, agrade-
ceu o presidente do Instituto, 
Eduardo Rios Neto.

Presencial
Nas 27 localidades sele-

cionadas para o teste, 111.184 
pessoas foram recenseadas. 
Desse total, 57.514 mulhe-
res (51,7%) e 53.670 homens 
(48,3%). A população idosa, de 
60 anos ou mais, foi de 18.575 
pessoas (16,7%). Os 250 re-
censeadores visitaram 59.535 
endereços, sendo que 39.477 
eram domicílios particulares 
permanentemente ocupados. 

Das 38.371 entrevistas rea-
lizadas, 98,1% foram na moda-
lidade presencial, 1,3% pela 
internet e 0,6% por telefone. 
A operação teve sucesso vis-
to que em apenas 2,8% do to-
tal de domicílios não foi pos-
sível realizar a entrevista com 

os moradores, seja por dificul-
dades em encontrá-los ou por 
recusas. Em todas as localida-
des dos testes foram aplica-
dos o questionário básico (26 
perguntas) e o da amostra (77 
perguntas).

“Foi a primeira vez que 
realizamos um teste para o 
Censo dessa magnitude, em 
todas as unidades da Federa-
ção. Além de testar a operação 
em campo, o grande objetivo 
foi mostrar à população os be-
nefícios do Censo e ainda ge-
rar mobilização e dar visibili-
dade à operação. Isso foi feito 

com muito sucesso, graças a 
apoios e parcerias que me-
recem nosso profundo agra-
decimento”, afirma o diretor 
de Pesquisas do IBGE, Cimar 
Azeredo.

Segundo o diretor de Pes-
quisas, o teste foi um esfor-
ço em busca de qualidade e 
aperfeiçoamento, sobretudo 
em relação ao processo de am-
bientação e capacitação dos 
coordenadores estratégicos 
do Censo. “Seguimos reco-
mendações internacionais 
para realização do Censo e 
que a função essencial da ope-

ração é contar todo mundo em 
um mesmo período. Por isso, 
vamos voltar a essas localida-
des, em agosto, para recenseá
-las novamente”, acrescenta.

Agosto
Em 1º de agosto, a coleta do 

Censo Demográfico começa 
em todo o país, mobilizando 
mais de 200 mil pessoas. Os 
recenseadores do IBGE vão 
visitar mais de 70 milhões de 
domicílios, incluindo os já re-
censeados durante o teste na-
cional, para retratar quantos 
somos e como vivemos.

Dados
Os 250 recenseadores 

visitaram 59.535 
endereços, sendo 
que 39.477 eram 

domicílios particulares 
permanentemente 

ocupados

Foram avaliados itens como equipamentos, sistemas de coleta, questionários e processo de capacitação de pessoal
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Esta é a 
primeira vez 
que o IBGE 
organiza um 
teste para 
o Censo de 
proporção 
nacional

Foto: IBGE

sem padrões mínimos

Apps não oferecem trabalho decente

Um levantamento fei-
to para classificar como as 
maiores plataformas digi-
tais tratam os trabalhadores 
mostrou que nenhuma con-
seguiu comprovar padrões 
mínimos de trabalho decen-
te. A pesquisa foi feita no âm-
bito do projeto Fairwork Bra-
sil, vinculado à Universidade 
de Oxford, e ouviu seis plata-
formas: Uber, iFood, 99, Ra-
ppi, UberEats e GetNinjas.

A pontuação atribuída vai 
de 0 a 10 e reflete o trabalho 
justo a partir de cinco eixos: 
remuneração, condições de 
trabalho, contratos, gestão e 
representação. Os dados fo-
ram obtidos por meio de en-
trevistas com os trabalha-
dores.

Segundo o relatório Fair-
work Brasil 2021: Por traba-
lho decente na economia de 
plataformas, o primeiro do 
projeto no Brasil, o iFood e a 
99 receberam nota 2; a Uber, 
nota 1; e GetNinjas, Rappi e 
Uber Eats, nota 0.

    “As plataformas po-
dem optar por reduzir as 
desigualdades e o desem-
prego. No entanto, a pontua-
ção anual do Fairwork Brasil 
fornece evidências de que os 
trabalhadores por platafor-
mas, como em muitos países 
do mundo, enfrentam con-
dições de trabalho injustas e 
sofrem sem proteções”, diz o 
relatório.

Quando avaliado o que-
sito Remuneração Justa, ape-
nas a 99 conseguiu eviden-
ciar que os trabalhadores 
ganham pelo menos o salá-
rio mínimo local, de R$ 5,50 
por hora, que resulta em R$ 
1.212 ao mês (2021), descon-
tados os custos para a rea-

lização do trabalho. Em co-
municado público a empresa 
garantiu que nenhum traba-
lhador ganha menos que o 
salário mínimo local.

O estudo avaliou se os tra-
balhadores recebiam o salá-
rio mínimo local, levando em 
consideração não apenas o 
valor pago por horas traba-
lhadas, mas também o cus-
to de equipamentos específi-
cos da tarefa e outros custos 
relacionados ao trabalho que 
os trabalhadores tiveram que 
pagar do próprio bolso.

Os cálculos de remunera-
ção também levaram em con-
ta o tempo de espera entre 
uma atividade e outra, que 
deve ser pago pelas plata-
formas. A maioria delas não 
atinge esse princípio básico, o 
que inclui até altas taxas para 
entrada na plataforma.

“Há até plataformas que 
exigem que o trabalhador 
compre moedas para acessar 
as ofertas de trabalho. As ta-
rifas de remuneração e as ho-
ras de trabalho também são 
altamente voláteis, levando 
a uma alta insegurança de 
renda para os trabalhado-
res”, explicou o coordenador 

do Fairwork no Brasil, Rafael 
Grohmann.

Paralização dos entrega-
dores de aplicativo na pra-
ça Charles Miller, Pacaembu.

Paralisação de entrega-
dores de aplicativo por me-
lhores condições de trabalho 
em São Paulo-Rovena Rosa/
Agência Brasil

A Uber e a 99 consegui-
ram mostrar que executam 
ações para proteger os tra-
balhadores de riscos espe-
cíficos das tarefas, eviden-
ciando assim que trabalham 
para oferecer Condições Jus-
tas de trabalho. Entretanto, 
há outras plataformas que 
têm projetos em andamen-
to e planejados para lidar 
com esses riscos. De acordo 
com o estudo, as boas práti-
cas abordadas envolveram a 
eliminação de barreiras ao 
acesso a equipamentos de 
proteção individual (EPI) e 
o fornecimento de apólices 
de seguro claras.

“Mesmo assim os traba-
lhadores disseram enfrentar 
muitas barreiras, como a dis-
tância, para acessá-los. Outra 
queixa recorrente é a falta de 
infraestrutura básica como 

acesso a banheiros, áreas de 
descanso e água potável. Os 
principais riscos à segurança 
e à saúde, de acordo com eles, 
são acidentes de trânsito, vio-
lência, exposição excessiva ao 
sol, problemas nas costas, es-
tresse e sofrimento mental”, 
destacou Grohmann.

Apenas uma plataforma 
(iFood) conseguiu mostrar 
a adesão aos padrões bási-
cos para contratos, resultan-
do então em Contratos Justos, 
inserindo termos e condições 
acessíveis com ilustrações.

“A maioria das platafor-
mas não conseguiu atingir o 
ponto básico para contratos. 
Para atingir esse ponto, as 
plataformas precisam forne-
cer um contrato que seja co-
municado em linguagem cla-
ra, compreensível e acessível 
aos trabalhadores o tempo 
todo”, disse Grohmann.

Segundo o Fairwork, as 
plataformas também preci-
sam passar a notificar os tra-
balhadores sobre as mudan-
ças propostas dentro de um 
prazo razoável, outra condi-
ção que cinco das seis plata-
formas estudadas não cum-
priram.

No Brasil, o iFood e a 99 receberam nota 2; a Uber, nota 1; e GetNinjas, Rappi e Uber Eats, nota 0

Flavia Albuquerque 
Agência Brasil

inclusão e acessibilidade

Projeto na UEPB ensina 
Libras a alunos da Saúde

sistema linguístico de natu-
reza visual-motora. Porém, 
há, ainda, muitos profissio-
nais que não detêm o seu co-
nhecimento. 

Logo, o ensino de Libras 
direcionado aos cursos de 
Saúde é fundamental para 
assegurar o direito à saúde 
humanizada entre as pes-
soas surdas ou deficientes 
auditivos”, conta a coordena-
dora do projeto, Andreza, so-
bre o contexto que provocou 
a pesquisa.

A estudante do 6º período 
de Odontologia e integrante do 
projeto que faz parte da Cota 
2020/2021 da Pró-Reitoria de 
Extensão (Proex), Heloísa Bar-
bosa, destaca a importância 
dessa iniciativa para melhorar 
a fluidez na comunicação entre 
profissionais da saúde e pes-
soas com surdez. “É importan-
te destacar, inicialmente, que 
em nosso país, há uma quan-
tidade significativa de indiví-
duos que apresentam surdez. 
E estas pessoas, em sua maio-
ria, desenvolveram a habili-
dade de se comunicar através 
da Língua Brasileira de Sinais, 
tendo em vista a dificuldade na 
fluência, mesmo quando se tra-
ta de um grupo que consegue 
desenvolver a fala”.

n 

Libras é 
prevista em 
lei como 
forma de 
comunicação 
e expressão 
das 
comunidades 
de pessoas 
surdas

Foto: Marcello Casal/Agência Brasil
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Após seis 
jogos, o risco 
do time não 
se classificar 
para as 
semifinais 
é grande, 
sobretudo 
após a 
derrota 
para o 
Campinense, 
por 1 a 0, 
na última 
quarta-feira. 
Este ano, 
o Treze só 
disputa o 
Estadual

O torcedor do 
Treze anda 

bastante 
apreensivo 

com a 
campanha 
do time no 
Paraibano 

e teme mais 
um ano sem 

calendário 
diante dos 
resultados 
negativos

Foto: Cassiano13fc/Instagram

Equipe está fora da zona de classificação para a segunda fase do Paraibano e restam 
apenas dois jogos para definir futuro na competição, contra Sport Lagoa Seca e CSP

Galo pode ficar sem 
calendário em 2023

torcida apreensiva

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Após a eleição da nova dire-
toria do Treze, o torcedor alvine-
gro começou a vislumbrar dias 
melhores e possibilidades do clu-
be sair da terrível situação finan-
ceira que vem atravessando nos 
últimos anos. Além da recupe-
ração do patrimônio e do paga-
mento das dívidas, o que já co-
meçou a ser feito, a nova gestão 
prometeu um time competitivo 
para disputar o título paraiba-
no e voltar a ter um calendário 
cheio em 2023. Mas, após seis jo-
gos, o risco do time não se classi-
ficar para as semifinais é grande, 
sobretudo após a derrota para o 
Campinense, por 1 a 0, na última 
quarta-feira. Este ano, o Treze só 
disputa o Estadual.

Com apenas seis pontos em 
seis jogos, o Galo hoje é o quar-
to colocado do grupo B, e se a 
primeira fase terminasse hoje, o 
Treze seria eliminado de forma 
direta, sem chances de lutar por 
uma vaga para as semifinais da 
competição. Com a derrota para 
o Campinense e a vitória do CSP 
sobre o Nacional, o Alvinegro foi 
ultrapassado pelo Tigre da capi-
tal, que agora tem sete pontos e 
está na terceira posição. 

O Galo só tem mais dois jogos 
pela frente e o próximo será um 
confronto direto na luta pela ter-
ceira posição com o CSP. Para pio-
rar a vida do Alvinegro, a parti-
da será em João Pessoa, no dia 26 
deste mês, e o Treze tem de ga-
nhar para poder voltar à tercei-
ra posição. Na primeira parti-
da entre as duas equipes, houve 
um empate em 2 a 2 em Campina 
Grande, num jogo em que o time 
da capital esteve muito perto da 
vitória. A outra partida do Treze 
fechando a sua participação na 
fase de classificação será contra o 

Sport, lanterna do grupo B e forte 
candidato ao rebaixamento.

De acordo com o regulamen-
to do Campeonato Paraibano, o 
primeiro colocado de cada grupo 
passa direto para as semifinais e 
o segundo colocado disputa com 
o terceiro a outra vaga. O quarto 
colocado permanece na primeira 
divisão, mas encerra a sua partici-
pação e o quinto é rebaixado para 
a segunda divisão. Isto quer dizer 
que se o Treze não conseguir as-
sumir a terceira posição nos dois 

jogos que lhe faltam, vai encerrar 
as atividades do ano, já no próxi-
mo dia 2 de abril.

Se isto ocorrer, além de ficar 
fora da luta pelo título paraibano 
de 2022, o Galo não terá direito a 
participação na Copa do Brasil, 
Copa do Nordeste e Campeona-
to Brasileiro da Série D. Em outras 
palavras, não terá um calendário 
cheio em 2023 e a exemplo deste 
ano, só disputará o Campeona-
to Paraibano, nos primeiros me-
ses. Além disso, o clube não rece-
berá as altas premiações da Copa 
do Nordeste e da Copa do Brasil, 
grana suficiente para bancar uns 
seis meses de folha salarial.

O lateral direito Gustavo, con-
tratado recentemente, saiu de 
campo envergonhado após o clás-
sico contra o Campinense e che-
gou a pedir desculpas à torcida 
trezeana.

“Temos que pedir perdão à 
nossa torcida. Ela veio, nos apoiou 
o tempo todo e nós não consegui-
mos corresponder dentro de cam-
po. Demos um cochilo e eles fize-
ram o gol da vitória. Sabemos que 
ainda temos dois jogos pela fren-
te. Agora é vencer ou vencer. Mar-
celinho vai ter alguns dias a mais 
para trabalhar, e temos que buscar 

estes resultados positivos. Temos 
que abaixar a cabeça, aguentar as 
críticas e tentar melhorar. Nada 
está perdido e temos que buscar, a 
todo custo, essa classificação”, dis-
se o atleta ainda confiante que o 
clube dará a volta por cima.

Vandalismo
O procurador do Ministério 

Público e presidente da Comis-
são de Prevenção e Combate à 
Violência nos Estados da Paraí-
ba, Valberto Lira, disse ontem que 
está aguardando um relatório da 
Polícia Militar sobre os inciden-
tes ocorridos durante o jogo Tre-
ze x Campinense, disputado na 
última quarta-feira em Campina 
Grande, no Estádio Amigão. No 
segundo tempo da partida, al-
guns torcedores, fora do estádio, 
quebraram um portão e invadi-
ram as arquibancadas. A polícia 
foi acionada e entrou em conflito 
com os torcedores evitando uma 
invasão maior.

“Nós tomamos conhecimen-
to dos fatos pelas redes sociais. 
Eu inclusive tenho alguns vídeos 
mostrando a invasão. Foram tor-
cedores que ficaram do lado de 
fora do estádio esperando a aber-
tura dos portões, minutos antes 
do final da partida. Isto não ocor-
reu e eles entraram à força no es-
tádio obrigando a Polícia Militar 
entrar em cena para impedir a in-
vasão. Estou aguardando o rela-
tório da PM para me reunir com 
a comissão e analisarmos a situa-
ção”, disse o procurador.

Valberto Lira disse também 
que está juntando esse fato a ou-
tros que já ocorreram no atual 
campeonato, envolvendo torcidas 
organizadas, e por isso, já suspen-
deu a entrada dessas torcidas nos 
estádios. “Já suspendi as torcidas 
organizadas vinculadas ao Botafo-
go, Treze, Campinense, Nacional 
de Patos e Atlético de Cajazeiras.

Pressão
Se o Treze não 

conseguir assumir 
a terceira posição 

nos dois jogos 
que lhe faltam, 
vai encerrar as 

atividades do ano

“Temos que pedir perdão à nossa torcida. 
Ela veio, nos apoiou o tempo todo e nós não 
conseguimos corresponder dentro de campo. 
Demos um cochilo e eles fizeram o gol da 
vitória. Sabemos que ainda temos dois jogos 
pela frente. Agora é vencer ou vencer

Gustavo, lateral direito
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2 de abril
marca o início da 
competição que 

terá a participação 
de quatro equipes 

nas areias da Praia 
de Tambaú. A final 

da Taça JFA está 
prevista para o dia 

23 de abril

Pedalar vislumbran-
do o belo cenário da orla 
pessoense e, acima disso, 
ajudar quem tanto preci-
sa. Esse é o foco do Pedal 
Cooperativo, que acontece 
no próximo sábado,19, em 
João Pessoa e que irá bene-
ficiar mulheres em situação 
de vulnerabilidade social.

Serão mais de 400 ciclis-
tas pedalando do largo do 
Busto de Tamandaré, a par-
tir das 5h30, e seguindo pe-
los bairros de Tambaú, Ma-
naíra, Bessa e Intermares em 

um trajeto de 20km. Todos 
os participantes irão doar 
3kg de alimentos não pere-
cíveis no ato do recebimen-
to do kit. A arrecadação será 
destinada à entidade Mu-
lheres Além das Placas e a 
cooperativas de reciclagem 
e agricultura familiar. 

O Pedal Cooperativo é 
uma iniciativa do Sistema 
OCB/PB (Formado pelo 
Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Esta-
do da Paraíba (OCB/PB) e 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativis-
mo no Estado da Paraíba 
(Sescoop-PB)) em parceria 

com as cooperativas Cen-
tral Sicredi Norte/Nordes-
te, Sicredi Evolução, Sicredi 
Creduni, Unimed João Pes-
soa, Uniodonto João Pes-
soa, Coofísio, Coopcon e 
CoopSebrae. O evento con-
ta ainda com apoio da loja 
Sport Life.

“A ideia é termos pelo 
menos três pedais coope-
rativos esse ano, sendo os 
outros dois realizados em 
outros municípios do es-
tado, já que temos mais de 
40 cooperativas em toda a 
Paraíba”, destacou Aretha 
Nascimento, agente admi-
nistrativa da OCB Paraí-

ba. No último, realizado 
em Campina Grande, em 
dezembro do ano passa-
do, foi arrecadado mais de 
meia tonelada de alimentos 
destinados a seis institui-
ções locais. “Optamos pelas 
que têm menos visibilidade 
e variamos sempre. A cada 
Pedal Cooperativo busca-
mos ajudar sempre aos que 
mais precisam”. 

Nesta sexta-feira, 18, os 
kits contendo camiseta, sa-
cochila e squeeze estão sen-
do entregues das 9h às 19h, 
na Loja Sport Life (Av. João 
Maurício, 945 / loja 104, 
Manaíra). 

As areias da Praia de 
Tambaú serão palco da Taça 
JFA de Futebol Americano. 
Quatro equipes participam 
da competição com parti-
das nos dias 2 e 9 do mês de 
abril. Demônios da Areia, 
JP Blackskull, JP Gladiado-
res e JP Perifa Power irão se 
enfrentar no formato ma-
ta-mata com os vencedores 
garantindo vaga para a fi-
nal, prevista para 23 de abril. 

Diferente de outras com-
petições, os jogos da Taça 
JFA são disputados sem 
equipamentos de proteção 
(Estilo ‘No Pad’) sendo per-
mitida apenas a utilização 
de protetor bucal. Outra di-
ferença do estilo diz respei-
to ao número de jogadores 
em cada time, nove ao in-
vés de onze. No dia 2 o  De-
mônios da Areia enfrenta o 
JP Blackskull e no dia 9 de 
abril é a vez do JP Gladia-
dores encarar o JP Perifa Po-
wer. Os melhores de cada 

partida se enfrentam no fi-
nal do mês. Os jogos acon-
tecerão no Busto de Taman-
daré, sempre às 15h.

A competição é a primei-
ra do ano e garante vaga 
para o Jampa Ball, evento 
que define a melhor equi-
pe da Liga Amadora de Fu-
tebol Americano No Pad 
de João Pessoa. “O vence-
dor da Taça JFA vai enfren-
tar o vencedor da Liga JFA, 
que é a segunda competi-
ção da temporada”, desta-
ca Rafael Alves, jogador e 

apoiador da Liga. O entre-
vistado disse ainda que 
participam da competição 
as quatro equipes da mo-
dalidade atuantes hoje na 
capital. “Tínhamos mais ti-
mes, mas que acabaram se 
desfazendo. Nossa inspi-
ração é o próprio João Pes-
soa Espectros, que surgiu 
na praia em 2007, e a gente 
tem muita perspectiva de 
no futuro ver muitos joga-
dores no futebol america-
no nacional oriundos das 
areias de João Pessoa”.

futebol americano

Taça JFA reúne equipes em João Pessoa

Há poucas cenas tão difíceis de se encarar 
quanto ver uma pessoa comendo no lixo o 
alimento jogado fora por estar estragado. 

Catar o que comer de onde não há quase nada que 
se aproveite é a última instância da sobrevivência 
humana, pois se busca encontrar nos restos do 
que a sociedade descarta quando o trabalho, 
a esperança e a dignidade já se perderam 
completamente.

Reginaldo acompanhava o pai, Seu Régis, no 
trabalho de buscar o que comer para a mãe e seus 
cinco irmãos que viviam no lixão. As bananas com 
as cascas completamente pretas, se abrindo e 
espumando, eram aproveitadas. Mangas, abacaxis 
e toda sorte de frutas minimamente protegidas por 
cascas tinham uma resistência maior, dizia o pai, 
ensinando ainda que aquele cheiro que os outros 
diziam ser azedo não queria dizer que a comida 
estivesse ruim. Na verdade eles sequer sentiam 
o cheiro. Seu Régis separava o que estivesse em 
melhores condições para casa e comia ali mesmo, 
no lixo, o que não se aproveitava de jeito nenhum. 
Era como um ato de amor em favor de sua família, 
assim chegava em casa de barriga forrada, 
trazendo para os outros o que era melhor.

O pequeno Reginaldo via a resignação do pai, 
mas não conseguia segui-lo em tudo porque seu 
velho não o deixava comer das mesmas coisas, se 
expor aos mesmos riscos. Para atenuar a dor da 
vida, o menino decidiu brincar, e também no lixo 
encontrava seus brinquedos. 

Todo pedaço de pano, trapo, meia, virava bola 
para jogar com as outras crianças da comunidade; 
de gravetos e papéis velhos ele fazia pipas; das 
caixas de leite, latas, tampas e garrafas pet 
Reginaldo construía robôs e maquinários que 
povoavam a imaginação daquelas crianças. A 
tristeza instalada pela dificuldade constante era 
aliviada naquele mundo onde o lixo descartado se 
transformava em pura fantasia. 

Mas apesar do empenho do menino em catar, 
transformar e criar brinquedos e cenários para 
que todos se divertissem, a fome insistia em 
puxar as crianças ao desânimo. Se contra a fome 
Reginaldo não tinha forças para lutar, era com sua 
engenhosidade que ele se armava. Percebeu que 
criar histórias não era suficiente para entreter as 
crianças. Eles precisavam de algo que promovesse 
um engajamento maior. 

Reginaldo revirou montanhas de lixo em busca 
de pranchas, tábuas, rodas, latas e demais artefatos 
esféricos com os quais ele pudesse construir carros. 
A ideia do menino era ir além do famoso rolimã 
e fazer verdadeiros protótipos de corrida, reunir 
as crianças em equipes e fazer uma verdadeira 
competição envolvendo pilotos e engenheiros. 

Para não favorecer ninguém, ele entraria apenas 
como organizador da corrida, visto que se fosse 
o próprio engenheiro ou piloto seria tratado pelos 
outros como garapeiro. E a proposta de Reginaldo 
não era vencer, mas entreter seus amigos para 
que, ao menos por um pedaço de dia, pudessem 
esquecer a dor de não ter o que comer todos os dias. 

Na rua de dentro era impossível fazer a corrida 
por conta dos esgotos a céu aberto. Reginaldo 
montou a pista do lado de fora, num descampado 
de frente à avenida do bairro que dava acesso ao 
centro da cidade. Por tamanho rebuliço de pista, 
carros e crianças, a cena chamava atenção de 
quem passava por ali, e assim atraiu uma equipe de 
reportagem do jornal local, que foi saber do que se 
tratava, entrevistou o menino organizador e plantou 
a notícia do evento que estava para acontecer dali a 
dois dias. 

Hoje adulto e engenheiro bem-sucedido, 
Reginaldo conta sem modéstia que a corrida teve 
mais disputa do que uma etapa do Grande Prêmio 
de Mônaco nos tempos de Ayrton Senna e Alain 
Prost, com roda a roda, bico a bico, para definição 
do carro vencedor. 

O melhor de tudo é que a meta de distração 
foi plenamente alcançada, mas o que Reginaldo 
não esperava era que com a visibilidade a partir 
da reportagem, o evento atraiu uma multidão que, 
comovida com a história, levou alimentos para a 
comunidade. Naquele fim de semana as crianças 
e suas famílias viveram o êxtase do que é ter 
felicidade sem um pingo de fome.

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com

Transformação

Colunista colaborador

Expectativa da organização é reunir centenas de ciclistas e ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade

Evento acontece amanhã na capital
pedal cooperativo

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

“A ideia é termos 
pelo menos 
três pedais 
cooperativos 
esse ano, sendo 
os outros dois 
realizados 
em outros 
municípios do 
estado, já que 
temos mais de 
40 cooperativas 
em toda a 
Paraíba

Aretha Nascimento Flagrante da edição do ano passado, em Campina Grande. Este ano, os organizadores 
esperam a participação de mais de 400 ciclistas na orla de João Pessoa

A competição é a primeira do ano e garante vaga para o Jampa Ball, evento 
que define a melhor equipe de futebol americano ‘No Pad’ de João Pessoa
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O Botafogo viaja hoje para 
São Luís-MA, onde enfrenta 
amanhã, às 17h45, o Sampaio 
Corrêa, no Estádio Castelão. 
A partida é válida pela últi-
ma rodada da fase de classi-
ficação e vale uma vaga no 
grupo B para as quartas de 
final da competição. O Belo 
é hoje o terceiro colocado do 
grupo, com 12 pontos e preci-
sa vencer para não depender 
de outros resultados. O clube 
é seguido de perto pelo Náu-
tico com 11 pontos, além de 
Bahia e Sousa, ambos com 10 
pontos. O Ceará, com 15 pon-
tos, e o CRB, com 14, já estão 
classificados.

Segundo o vice-presiden-
te de futebol, Afonso Guedes, 
a delegação do Belo embar-
ca ao meio-dia no Aeroporto 
Castro Pinto, fará uma escala 
em Salvador e depois direto 
para a capital do Maranhão, 
chegando lá por volta das 16h. 
O retorno está previsto para 
o domingo, ao meio-dia, com 
chegada a João Pessoa, por 
volta das 16h. Segundo ele, o 
clima entre os jogadores é de 
otimismo e todos confiam na 
classificação da equipe, mes-
mo sabendo das dificulda-
des do jogo, já que o Sampaio 
também está precisando de 
uma vitória para se classifi-
car entre os quatro primeiros 
do grupo A.

Após os dois jogos contra o 
Auto Esporte, o Botafogo teve 
uma semana cheia para se pre-
parar para essa “decisão”, como 
está sendo encarado o jogo pe-
los botafoguenses, que fazem 
planos de chegar às quartas 
de final da Copa do Nordeste 
e receber uma premiação de 
mais R$ 300 mil, além de 60 ou 
40 por cento da renda da parti-
da das quartas de final, recur-
sos que servirão para aumen-
tar os investimentos do time da 
Estrela vermelha para os jogos 
da Série C, que terão início já no 
próximo mês. 

Sousa decide a vaga contra outro Atlético
na bahia

Delegação segue para São Luís-MA, onde o clube vai tentar, amanhã, se garantir na segunda fase da disputa

Botafogo viaja para o jogo decisivo
copa do nordeste

Curtas
Tumulto no desembarque
do Flu após a eliminação

Hulk fica no Atlético-MG 
até dezembro de 2024

Hulkenberg substitui Vettel
no GP do Bahrein, domingo

Seleção Feminina Sub-17
vai decidir o título amanhã

Poucas horas após ser eliminado na fase preliminar 
da Copa Libertadores, o Fluminense desembarcou no 
Rio de Janeiro sob certo tumulto na manhã de ontem, 
no Aeroporto do Galeão. Cerca de 20 torcedores, que 
esperavam pelo time, entraram em confronto com 
seguranças do clube. O principal alvo da torcida era o 
presidente do Flu, Mário Bittencourt, que saiu escoltado 
por seguranças, sem contato com os torcedores. 
Somente o técnico Abel Braga e o volante Felipe 
Melo chegaram a conversar com alguns torcedores, 
por poucos minutos, na tentativa de acalmá-los. A 
confusão começou antes mesmo do desembarque, 
quando os fãs do time tentaram se aproximar da área 
de desembarque e os seguranças tentaram conter 
o avanço, já temendo excessos por parte da torcida. 
Alguns chegaram a invadir áreas proibidas.

Perto de completar 114 anos de fundação, o Atlético-
MG antecipou o presente para a torcida. O clube 
anunciou a renovação do contrato do atacante Hulk 
até dezembro de 2024. Um dos melhores jogadores 
do futebol brasileiro na atualidade, ele tinha vínculo 
até dezembro deste ano. Ou seja, já poderia assinar 
pré-contrato com outro time no meio do ano. Mas o fim 
desta parceria não chegou a ser cogitado por nenhum 
dos dois lados. Tanto que o novo contrato tem cláusula 
de renovação automática por mais um ano, até o fim 
de 2025, caso Hulk alcance um número mínimo de 
jogos em 2024. “Fala, massa atleticana, passando 
aqui para agradecer todas as mensagens de carinho, 
incentivo e de apoio que vocês vêm me dando através 
das redes sociais. Estou muito grato e feliz por fazer 
parte desta família tão bonita. Tamo junto!”, disse.

O grid da Fórmula 1 sofreu uma importante baixa 
para a corrida de abertura da temporada 2022, no 
domingo. A Aston Martin confirmou que o alemão 
Sebastian Vettel testou positivo para a covid-19 e 
não poderá disputar o GP do Bahrein, no fim de 
semana. Trata-se do segundo piloto com covid-19 
na F-1 em uma semana. O primeiro foi o australiano 
Daniel Ricciardo, que desfalcou a McLaren nos 
testes da pré-temporada no Bahrein, na semana 
passada. Após cumprir isolamento, Ricciardo estará 
no grid deste domingo. Vettel, por sua vez, deve estar 
de volta a tempo de disputar a segunda etapa do 
campeonato, na Arábia Saudita, no dia 27 deste 
mês. Como virou rotina na F-1 durante a pandemia, 
o também alemão Nico Hülkenberg será o substituto 
do compatriota na Aston Martin.

A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 volta a 
campo amanhã para brigar pelo título da competição 
sul-americana diante da Colômbia, a partir das 
20h30 (de Brasília). É a última partida da competição. 
Até aqui a Canarinho tem 100% de aproveitamento 
em seis jogos, marcou 32 gols e não sofreu nenhum. 
Na última quarta-feira, o Brasil venceu o Paraguai 
por 3 a 0 e carimbou o passaporte para o Mundial 
da categoria, que acontece na Índia durante o mês 
de outubro.  Após o duelo diante das paraguaias, a 
técnica Simone Jatobá celebrou a conquista da vaga 
no Mundial e exaltou o trabalho desempenhado pela 
comissão técnica e atletas na concretização de mais 
um objetivo na competição. 

“É extremamente gratificante porque a gente 
vem treinando e se concentrando muito pra isso. O 
primeiro objetivo foi feito, que era classificar para a 
segunda fase, agora, o segundo objetivo que foi a 
classificação para o Mundial. Vamos agora lutar pelo 
terceiro objeto que é o título”, celebrou Simone Jatobá. 
Dono de uma campanha irretocável na competição, 
o Brasil está invicto somando seis vitórias e 32 gols 
marcados, nenhum sofrido. Na briga pelo título a 
seleção terá a vantagem do empate, por ter o melhor 
saldo de gols. É de olho no quarto título sul-americano 
que a Canarinho entrará em campo amanhã.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo do meia Anderson Paraíba decide, amanhã, a sua sorte na Copa do Nordeste

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

No ano passado, o Belo 
não conseguiu se classificar 
para a segunda fase da com-
petição terminando na pe-
núltima colocação do seu 
grupo, com apenas oito pon-
tos. Apesar de uma campa-
nha que não agradou ao seu 
torcedor, ficando apenas à 
frente do Sport, o Belo fechou 
a sua participação com uma 
boa vitória, 1 a 0 contra o San-
ta Cruz, em Recife. 

Para essa partida contra 
o Sampaio, a principal preo-
cupação do treinador Ger-
son Gusmão é com o ataque 
que tem feito poucos gols na 
Copa do Nordeste, apenas 
oito em sete partidas e isto 
porque três deles foram mar-
cados contra o Sergipe, o pior 
colocado de toda a compe-
tição. A equipe vem encon-
trando muita dificuldade de 

romper as defesas adversá-
rias, porque vem apresen-
tando muitas falhas no úl-
timo passe e sobretudo nas 
finalizações. Por esse moti-
vo, boa parte dos treinos da 
semana foram dedicados a 
estes dois aspectos, já que o 
clube precisa fazer gols no 
Sampaio e vencer para con-
tinuar na copa.

O presidente do clube, 
Alexandre Cavalcanti, dis-
se, ontem, que está confian-
te na classificação. “A nossa 
expectativa é a melhor pos-
sível. Sabemos da necessida-
de dessa vitória para a clas-
sificação e temos consciência 
das dificuldades que vamos 
enfrentar, mas também sabe-
mos das nossas condições de 
vencer. vamos lá para brigar 
por isso”, disse o dirigente.

Ontem, na Maravilha do 

Contorno, a diretoria apre-
sentou oficialmente o late-
ral Elias, que estreou con-
tra o Auto Esporte no final 
de semana. Ele pertence ao 
Sport de Recife e esteve re-
centemente no futebol pau-
lista. Elias já teve uma pas-
sagem rápida pelo clube em 
2020 e é um velho conhecido 
do técnico Gerson Gusmão, 
que o enfrentou no Cam-
peonato Paranaense. 

“Estou muito agradeci-
do pelo convite de vir fazer 
parte do elenco do Botafogo. 
Acho que fui bem na estreia 
contra o Auto Esporte, só que 
ainda senti um pouco a par-
te física. Mas no decorrer dos 
treinos a tendência é melho-
rar o condicionamento. vim 
para conquistar os objetivos 
do clube para esta tempora-
da”, disse o lateral.

Depois de empatar sem 
gols no "Clássico do Sertão” 
com o Atlético de Cajazeiras 
pela 7a rodada do Campeo-
nato Paraibano, no meio de 
semana, o Sousa já se prepa-
ra para o confronto decisivo 
pela última rodada da 1ª fase 

da Copa do Nordeste. O Di-
nossauro desembarcou, on-
tem, em Salvador e deu início 
ao cronograma de preparação 
para os para o confronto contra 
o Atlético de Alagoinhas-BA, 
neste sábado (19).

O empate com o Atlético 
pelo Paraibano manteve o Al-
viverde na liderança do grupo 
A. Agora o clube soma onze 

pontos em cinco jogos, porém, 
pode ser alcançado pelo Bo-
tafogo que ocupa a 3a posição 
com uma partida a menos. O 
Sousa vai definir a sua situa-
ção no Estadual em dois con-
frontos diretos com o Belo nas 
próximas duas rodadas finais 
da 1a fase.

Na Copa do Nordeste, a 
equipe paraibana vai encarar 

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Jogadores do Sousa reunidos no gramado do Marizão, ao final da partida contra o Atlético

o Atlético-BA, neste sábado 
(19), às 17h45, no Estádio Car-
neirão, em Alagoinhas-BA, 
com chances de conquistar 
uma das vagas do grupo B e 
avançar para a fase de quartas 
de finais da competição.

O Sousa chega a 8a roda-
da do Nordestão ocupando 
a 6a posição do grupo B com 
dez pontos conquistados e vai 
brigar com Bahia-PB, Náu-
tico-PE e Botafogo-PB com 
dez, 11 e 12 pontos, respec-
tivamente, pela última vaga. 
Para avançar à próxima fase, 
o clube precisa vencer e tor-
cer por uma combinação de 
resultados.

Em caso de vitória, torce 
por derrota do Botafogo e em-
pates ou derrotas de Bahia e 
Náutico. Se empatar a sua par-
tida, vai precisar torcer por der-
rota do Bahia, além de derro-
ta do Náutico com goleada por 
seis ou mais gols de diferença. 
A derrota para o Atlético-BA 
elimina o Alviverde da com-
petição regional.

Sabendo da necessidade 
de vencer, o treinador Tar-
delly Abrantes promete mon-
tar um esquema para tentar 
conseguir a vitória, mesmo 
jogando fora de casa.

Foto: Reprodução/Instagram
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1227 — Papa Honório III
1314 — Jacques de Molay, 
nobre e cavaleiro franco
1711 — Jean-François Duclerc, corsário francês
1850 — José Tomás Nabuco de Araújo, 
magistrado e político (PB)
1963 — Apolônio Sales de Miranda, 
funcionário público e político (PB)
1975 — Albertina Correia Lima, jornalista, 
educadora, filantropa e escritora (PB)
1977 — José Carlos Pace, automobilista brasileiro
1990 — Zacarias, humorista brasileiro
2017 — Chuck Berry, guitarrista, cantor e 
compositor norte-americano
2021 — Leonardo de Oliveira Macedo
(Leo Macedo), sindicalista e militante de
movimentos populares (PB)
2021 — Antônio Inácio da Silva, empresário (PB)
2021 — Emanuel Evaldo, sindicalista (PB)
2021 — Major Olímpio, 
policial militar e político brasileiro

Mortes na História

Lúcio Tabarelli
15/3/2022 – Aos 62 anos, em 
Taubaté (SP), após sofrer um 
acidente doméstico. Ex-repórter 
policial do programa ‘Brasil 
Urgente’, comandando por Datena 
na TV Bandeirantes. Ele havia sido desligado da 
Band em 2018, após a emissora decidir fazer um 
corte no pagamento e demitir cem funcionários.

Obituário

Aforismo
“Façamos um acordo: 
continuemos vivendo a 

vida, boa como ela é – com 
alegrias, tristezas, festas 
e velórios. Com perdas e 

ganhos (...) e terminemos esta 
cantilena mal engendrada 
com a frase do maior dos 
portugueses, o inimitável 

Fernando Pessoa: ‘Boa é a 
vida. Mas, melhor é o vinho!’”

(Carlos Pereira)
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Profissional que cuida do transporte, documentação, velório e sepultamento é o primeiro contato com as famílias enlutadas

Agente funerário: uma missão difícil
NA LINHA DE FRENTE

Ontem, 17 de março, foi 
celebrado o Dia do Agen-
te Funerário, uma profissão 
que por vezes se torna quase 
invisível, mas extremamente 
necessária num dos momen-
tos mais difíceis que alguém 
pode passar. É o agente fune-
rário que tem o primeiro con-
tato com a família enlutada; 
são eles os responsáveis por 
cuidar de todos os detalhes, 
do transporte à documenta-
ção necessária para os trâmi-
tes de velório e sepultamen-
to. Com a missão de sempre 
ser ético e “respeitoso”.

Quando Jameson Mar-
ques, agente funerário do 
Cemitério, Crematório e Fu-
nerária Morada da Paz, em 
João Pessoa, empresa do 
Grupo Morada, começou na 
área há dez anos, ele não fa-
zia ideia do que de fato era 
a profissão e teve até receio 
de começar a trabalhar. Mas 
hoje diz ter abraçado o tra-
balho e gostar muito do que 
faz: “A gente ajuda as pes-

Também, fui me esconder no lugar errado. 
Na casa de uma burguesa neurótica.

Reclamava o dia inteiro. Reclamava 
do sobrinho, da empregada, de mim, do 
mundo. De tudo e de todos.

– Quero que você deixe esta casa hoje. 
Já basta ter que acoitar o meu sobrinho, um 
comunista safado.

– Não tenho para onde ir.
– Como é que é?
– Não tenho para onde ir – repeti.
– Vá para o olho da rua – ela disse.
– Estou frito!
– Como?
– Nada não, falei comigo mesmo.
Meu amigo Heinrich von Gestern, o 

“Alemão”, estava morando na Praia do Pina, 
em Recife – a minha única esperança era que 
ele me valesse nesse momento difícil.

Telefonei para Heinrich.
Quem atendeu foi dona Irene, sua mãe. 

Expliquei-lhe que estava em apuros, etc-e-tal.
– Há apenas um problema – disse dona 

Irene.
– Qual, hein? – perguntei.
– Heinrich e Fritz estão com sarampo. Você 

já teve sarampo?
– Já.
– Então venha.
Marina Varandas, minha tia, arranjou 

uma batina velha para mim, tinha sido de um 
seminarista da família Abath.

De batina, batina folgada, dançando no 
meu corpo, tomei o ônibus para Recife.

Sentei-me junto de uma senhora ainda 
jovem, simpática, atraente, muito atraente 
mesmo. Dizia-se devota de Santo Expedito – “o 
santo das causas urgentes”, segundo ela.

Depois de Goiana, parecíamos amigos de 
longas datas. Vez por outra encostava sua 
perna na minha, intencionalmente.

Terminamos nos beijando, nos acariciando 
– o escurinho do ônibus lembrava muito aquele 
escurinho do Cine Brasil, onde todo mundo ia 
à matinê só para bolinar as namoradas.

Saltou em Olinda. Antes de sair do ônibus 
disse que esquecesse o que houve entre nós 
dois.

– A carne é fraca, minha senhora, a carne é 
muito fraca – murmurei.

Da janela do ônibus, vi que alguém 
fora apanhá-la. Era um careca baixinho e 
barrigudo.

Em Recife, no Parque Treze de Maio, haviam 
vários tanques – tanques velhos, sucata do 
Exército, policiando as ruas. Era abril de 1964 
(“april is the cruellest month”, diria T. S. Eliot).

Desci do ônibus em frente à Faculdade de 
Direito. E tomei um táxi para o Pina.

Dona Irene quase não me reconheceu, 
olhou para a minha batina, para os meus 
sapatos. E antes que ela levantasse a vista, eu 
me expliquei:

– Sabe, dona Irene, vim pedir asilo político a 
vocês – ela riu –, me escondam que os milicos 
estão atrás de mim”.

Do quarto da frente vinha a voz aflautada 
do “Alemão”:

– O antropólogo Cacá Lévi-Strauss chegou? 
– Meu apelido naquela época era Cacá 
Lévi-Strauss, porque lera cinco vezes ‘Tristes 
Trópicos’.

– Sim, Heinrich, o antropólogo subversivo 
chegou – respondi.

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Tempo morto (1964): fuga

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

Foto: TV Bandeirantes

Guilherme de Oliveira Gomes
14/3/2022 – Aos 44 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinado. Foi 
morto a tiros no bairro do Bessa, 
na capital paraibana. A polícia 
investiga o crime como uma 
tentativa de assalto.

Foto: Reprodução

Juan Carlos Escotet Alviarez
11/3/2022 – Aos 31 anos, em 
Key Largo, na Flórida, Estados 
Unidos. Morreu após ser atingido 
pela hélice de um barco. Ele 
e a noiva, Andrea Montero, 
participavam de uma competição de pesca 
próxima de um clube privado. Ela caiu no mar e 
Juan tentou salvá-la. Ele era filho do bilionário 
venezuelano Juan Carlos Escotet Rodriguez, 
fundador do grupo bancário Banesco, que atua 
em Caracas, Panamá, República Dominicana, 
Porto Rico, Colômbia e Estados Unidos.

Foto: Divulgação

soas. Faz por elas o que elas 
não podem fazer nesse mo-
mento e tenta tornar todo 
processo menos doloroso”.

Jameson conta que lidar 
com a morte não é uma ta-
refa fácil e todo o trabalho é 
muito delicado. Normalmen-
te, ele e seu parceiro de traba-
lho são as primeiras pessoas 
que a família tem contato 
após o falecimento do ente 
querido e isso, por vezes, aca-
ba gerando um mal estar, as 
pessoas ficam nervosas ou 
usam eles para desabafar e 
contar histórias.

Por isso, em sua rotina, 
ele sempre acrescenta uma 
conversa com a família antes 
de começar a remoção: “Eu 
sento e explico com calma e 
delicadeza tudo que nós va-
mos fazer, para onde vamos 
levar o ente querido e quais 
os próximos passos. Às ve-
zes, as pessoas choram e gri-
tam com a gente, acontece. 
É um momento delicado e a 
gente entende. Mas às vezes 
só querem desabafar e con-
tar histórias da pessoa que se 

foi e a gente fica e escuta, por-
que sabe que isso ajuda a li-
dar com a dor. A gente escu-
ta muita história”, revela ele.

O preparo emocional des-
ses agentes também se torna 
muito importante, pois preci-
sam lidar diariamente com a 
dor de outras pessoas e isso 
pode acabar impactando na 
saúde mental. Para Jameson, 
apesar de tentar manter o 
distanciamento, vez ou ou-
tra uma história acaba emo-
cionando e marcando sua 
rotina de trabalho. Dessa for-
ma, duas vezes por semana, 
o Morada da Paz disponibi-
liza uma psicóloga para que 
eles possam conversar e de-
sabafar se precisarem.

“É um trabalho muito 
difícil, mas eu amo o que 
faço. A maioria das vezes 
as pessoas agradecem por 
nosso serviço humaniza-
do, falam como a gente tra-
tou com respeito e digni-
dade a pessoa que se foi. 
Esses agradecimentos sem-
pre compensam todo o resto”, 
finaliza Jameson.

“É um trabalho 
muito difícil, mas 
eu amo o que faço. 
A maioria das 
vezes as pessoas 
agradecem por 
nosso serviço 
humanizado, 
falam como a gente 
tratou com respeito 
e dignidade a 
pessoa que 
se foi. Esses 
agradecimentos 
sempre 
compensam 
todo o resto

Jameson Marques

Uberlan Leite de Farias
(Tibela ou Tiba)
16/3/2022 – Aos 47 anos, em 
Cacimbas (PB), após sofrer 
um infarto. Vice-prefeito da 
cidade de Cacimbas. Velório e 
sepultamento ocorreram na quinta-feira (17) no 
cemitério local.

Foto: Divulgação

Jonas Marcolino de Lima
16/3/2022 – Em Santa Rita (PB), 
morto a tiros no bairro Alto das 
Populares pelo próprio cunhado. 
A esposa da vítima também 
foi atingida e socorrida para 
o Hospital de Emergência e Trauma de João 
Pessoa (PB).

Foto: Reprodução

José Anselmo dos Santos
(Cabo Anselmo)
15/3/2022 – Aos 80 anos, em São 
Paulo (SP), em decorrência de 
complicações causadas por cálculo 
renal. Ex-agente duplo que atuou 
durante o regime militar. Militar da Marinha, ficou 
conhecido nacionalmente após se tonar um agente 
infiltrado da ditadura em grupos guerrilheiros. 
Sua trajetória, que foi o principal colaborador dos 
órgãos de repressão do regime militar, é contada 
no livro ‘O Massacre da Granja de São Bento’, do 
jornalista pernambucano Luiz Felipe Campos.

Foto: Correio Braziliense
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Apenas o escritório de representação do Governo do Estado da Paraíba, em Brasília, está em contato com a família 

Família nega ajuda do Itamaraty 
paraibana desaparecida na Ucrânia 

Há quase 15 dias a família 
de Silvana Pilipenko está sem 
informações do seu paradei-
ro. A paraibana que mora na 
Ucrânia há 27 anos fez a últi-
ma comunicação com fami-
liares no dia 3 de março, seis 
dias antes do início do bom-
bardeio na cidade localiza-
da no Sudeste do país. Mes-
mo antes dos ataques diretos, 
Mariupol sofre com o conflito 
desde o início da invasão no 
país, dia 24 de fevereiro.

Na quarta-feira (16), o Mi-
nistério das Relações Exte-
riores do Brasil (Itamaraty) 
informou, em nota, que está 
atuando no caso da brasileira 
e que organizações interna-
cionais de apoio humanitário 
foram acionadas para ajudar 
no caso. O texto diz ainda que 
“o MRE não poderá fornecer 
dados específicos sobre casos 
individuais de assistência a ci-
dadãos brasileiros”, mas que 
“pelo o apoio do escritório 
em Lviv, tem mantido conta-
to regular com familiares da 
nacional”. A família de Silva-
na, no entanto, nega o suporte 
do Itamaraty. A sobrinha Bea-
triz Vicente, de 20 anos, decla-
rou que apenas o escritório de 
representação do Governo 
do Estado da Paraíba está em 
contato com a família.

“Não entraram em conta-
to não, até a data atual não ti-
vemos um contato deles. Se-
guimos no aguardo de uma 
intervenção e mobilização do 
governo brasileiro. O Esta-
do entrou em contato, do ga-
binete de Adauto Fernandes, 
e enviaram um ofício pedin-
do esclarecimentos ao Itama-
raty. Mas toda essa tramitação 
iniciou agora há pouco, en-
tão não temos nenhuma no-
tícia concreta”, falou a sobri-
nha de Silvana.

O Governo do Estado, 
através da Secretaria Esta-
dual de Representação Insti-
tucional da Paraíba (SERI-PB), 
vem trabalhando para auxi-
liar a família e em busca do 
paradeiro de Silvana. Segun-
do Adauto Fernandes, secre-
tário da pasta, o Governo do 
Estado está à disposição.

“Falei com a família pes-
soalmente e estamos cobran-

do o Itamaraty e as embai-
xadas do Brasil na Ucrânia e 
da Ucrânia no Brasil em bus-
ca de informações. Com a fa-
mília, estamos consolidando 
informações para entender o 
núcleo de convivência deles 
[Silvana e família ucraniana] 
para buscar contatos. Toda a 
equipe da SERI-PB está fazen-
do esse contato e seguimos co-
brando. Dia 15 enviamos um 
documento para que o Ita-
maraty enviasse informações 
precisas e eles deram um pra-
zo para que pudessem conso-
lidar informações. Só que, por 
ser um local atingido, eles es-
tão sem informações. De an-
temão, deixo claro que esta-
mos à disposição para ajudar 
no que for preciso”, declarou 
Adauto Fernandes. 

Na Ucrânia, a paraibana 
mora com o marido Vasyl Pi-
lipenko, que é ucraniano e ca-
pitão da Marinha Mercante, e 
a sogra de 86 anos. Todos os 
três estão desaparecidos. Jun-
tos, Silvana e Vasyl possuem 
um filho, que está na Alema-
nha, mas busca informações 
da mãe.

Antes do desaparecimen-
to, Silvana informou à família 
que ficaria sem internet e sem 
energia. Em 26 de fevereiro, 
através das redes sociais, Sil-
vana escreveu sobre os mo-
mentos de guerra. “A guer-
ra tem várias facetas e uma 
delas é a fome e a sede. Hoje 
saímos para comprarmos ali-
mentos e a maioria dos super-
mercados estavam fechados, 
os poucos abertos estavam 
com escassez de produtos”. 
A paraibana segue “A noite 
chega, já é a terceira, e antes 
de adormecer tenho a certe-
za que falarei com Deus e lhe 
pedirei que não permita ser-
mos atingidos, que essas pa-
redes suportem, que esse teto 
não caia sobre nós, e, se cair, o 
Senhor nos salvará conforme 
a sua linda misericórdia”, es-
creveu a paraibana.

Também antes do desapa-
recimento, Silvana enviou um 
vídeo para a família e à im-
prensa onde fala sobre a difi-
culdade de sair da cidade por 
conta da idade avançada da 
sogra, com 86 anos, que tem 
saúde fragilizada e das con-
dições da cidade cercadas por 
tropas russas. 

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Governo da 
Paraíba está 
cobrando 
esclarecimentos 
ao Ministério 
das Relações 
Exteriores do 
Brasil

A paraibana Silvana Pilipenko fez a última comunicação com familiares no dia 3 de março 

Mariupol é uma cidade 
portuária com cerca de 400 
mil habitantes e é uma das 
mais afetadas pelos ataques 
das tropas russas. De acordo 
com o vice-prefeito de Ma-
riupol, Pioty Andryuschen-
ko, 1,3 mil habitantes morre-
ram na cidade por causa de 
bombardeios e ataques des-
de o início da invasão rus-
sa. A prefeitura ainda afir-
mou que Mariupol não tem 
aquecimento, água ou eletri-
cidade, e que os cidadãos es-
tão ficando sem comida e re-
médios.

Na quarta-feira (16), o mi-
nistro das Relações Exterio-
res da Ucrânia, Dmytro Ku-
leba, utilizou as redes sociais 
para informar sobre um ata-

que ao Teatro Dramático, no 
coração de Mariupol, que 
servia de abrigo para civis 
ucranianos.

“Outro crime de guer-
ra horrendo em Mariupol. 
Massivo ataque russo ao Tea-
tro Dramático, onde cente-
nas de civis inocentes esta-
vam escondidos. O edifício 
está agora totalmente em 
ruínas. Os russos não pode-
riam não saber que este era 
um abrigo civil. Salve Ma-
riupol! Pare os criminosos 
de guerra russos!”, escreveu 
o ministro. 

Petro Andriushchenko, 
conselheiro do presidente 
da câmara de Mariupol, dis-
se que o abrigo do teatro era 
o maior em número e tama-

nho no centro da cidade. “De 
acordo com dados prelimi-
nares, mais de mil pessoas 
estavam ali escondidas. O 
número de mortos e feridos 
é desconhecido. A probabili-
dade de chegar lá para des-
montar os escombros é bai-
xa, devido aos constantes 
bombardeamentos da cida-
de”, afirmou. 

O Ministério da Defesa 
da Rússia, no entanto, nega 
que tenha realizado ataque 
aéreo contra o teatro.

A estimativa das autori-
dades da cidade é de que cer-
ca de dois mil veículos con-
seguiram deixar Mariupol 
através de um corredor hu-
manitário, segundo autori-
dades da cidade e outros 2,5 

mil morreram desde o iní-
cio do conflito, sem conta-
bilizar as vítimas do ataque 
ao teatro, segundo informou 
o conselheiro presidencial 
da Ucrânia, Oleksiy Ares-
tovych.

Mariupol é a mais afetada pelos ataques
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A paraibana Silvana Pilipenko mora na cidade 
de Mariupol, na Ucrânia, com o marido Vasyl 

Pilipenko, que é ucraniano e capitão da Marinha 
Mercante, e a sogra de 86 anos de idade

Gabriel, filho de Silvana e Vasyl, está 
na Alemanha. Ele continua em busca 
de informações sobre a mãe e os fami-

liares, também desaparecidos

Foto: Reprodução/Álbum de FamíliaFoto: Reprodução/Álbum de Família
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Teatro
O ministro das Relações 
Exteriores da Ucrânia, 

Dmytro Kuleba, foi quem 
informou sobre ataque 

ao Teatro Dramático



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento Pregão Presencial n° 00003/2022, para locação de softwares destinados as diversas 
Secretarias Municipais e ADJUDICO o seu objeto à empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA 
LTDA ME, com o valor mensal de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) e valor global de R$ 31.000,00 
(trinta e um mil reais), conforme itens na proposta de preços. 

Aguiar - PB, 16 de Março de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00025/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00025/2022, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
CULTURAL NA SEDE DO MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: MARIA RAQUEL DE CASTRO FIGUEIRÔA - R$ 5.000,00.

Alcantil - PB, 03 de Março de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CUL-
TURAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00025/2022. 
DOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURAS 
NO MUNICÍPIO – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 3.3.90.36.00.00. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT 
Nº 00054/2022 - 03.03.22 - MARIA RAQUEL DE CASTRO FIGUEIRÔA - R$ 5.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:30 horas do dia 31 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços em exames de análises clínicas do Grupo: 02 – Procedimentos com 
finalidade diagnóstica e do Subgrupo: 02 – Diagnóstico em laboratório clínico em nível laboratorial, 
conforme tabela SIGTAP – (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos). 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, 17 de Março de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 001/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
combustíveis (Gasolina e Álcool), para o atendimento das necessidades desta edilidade; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Aroeiras - PB, 15 de fevereiro de 2022
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

Presidente da Câmara
 

CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

de Paula, 627 - Centro - Aroeiras - PB, às 08:30 horas do dia 05 de abril de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina e 
Álcool), para o atendimento das necessidades desta edilidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei 10.520/02 e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1323. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 15 de março de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
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 31 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE BELÉM –PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 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, 17 de Março de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
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 31 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO 
CAMINHONETE PICK–UP ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamen-
to 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, 17 de Março de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00015/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00015/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA 
ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICIPIO 
DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLEDSON 
LIMA ALMEIDA - R$ 18.000,00.

Belém - PB, 17 de Março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO 
EXERCÍCIO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HUM-
BERTO LIMA DA SILVA - R$ 696.668,60; JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 299.351,95; 
TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 440.112,90.

Belém - PB, 17 de Março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TÉCNICA 
PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO 
MUNICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2022. 
DOTAÇÃO: 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 55.3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00085/2022 
- 17.03.22 - CLEDSON LIMA ALMEIDA - R$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e LACRIL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR. 
MARTA REGINA - LTDA CNPJ Nº 41.152.356/0001-28. Ref. PP 00045/2021. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao 
Contrato n.º 00163/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL DE PRAZO 4 (quatro) meses, passando sua vigência perdurar de 16.03.2022 até 
16.07.2022, sob a dotação orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAUDE 500 – RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE EM SAUDE – MAC 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS POVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 621 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 469.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. Assinaturas da prorrogação contratual em: 16/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL PARA 
MELHOR ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2022. DOTAÇÃO: 01.01 GABINETE 
DA PREFEITA 04.122.0021.2002 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.3.3.90.30.01 MATERIAL DECONSUMO 
01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.0021.2004 MANTER AS ATIVIDADES DA 
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS-
TOS 28.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.03 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 
04.122.0032.2005 MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 33.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.01 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER 
AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E TU-
RISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 181.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 195.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.01 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 
10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL 426.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRA-
MA SAUDE DA FAMILIA – PSF 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 445.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.0083.2067 MANTER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS 
600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 477.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2064 MANTER 
O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 451.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.0468.2045 MANTER AS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM – FMAS 500 RECUR-
SOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Belém e: CT Nº 00082/2022 - 16.03.22 - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 183.640,00; 
CT Nº 00083/2022 - 16.03.22 - TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 81.412,90.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaocabe-
delo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de medicamentos Psicotrópicos 
sob controle da portaria nº 344/98, para abastecimento dos setores da Secretaria Municipal de Saúde 
de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 31 de Março de 2022. Início da fase 
de lances: 09:15 horas do dia 31 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-
-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 17 de Março de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitaca-
ocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de medicamentos 
padronizados da Farmácia Básica para os setores da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo. 
Abertura da sessão pública: 09:15 horas do dia 01 de Abril de 2022. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 17 de Março de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 25001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO Nº 25001/2022 que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS CNPJ 09.600.517/0001-96 
Valor R$ 5.800,00; DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO CNPJ 
09.617.964/0001-58 Valor R$ 136.363,79;NEVALTO DE SOUSA PEREIRA CNPJ 21.187.875/0001-
14 Valor R$ 213.962,00, V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS CNPJ 35.082.105/0001-11 Valor 
R$ 120.203,50 perfazendo o valor global de 476.329,29.

Campina Grande - PB, 17 de março de 2022
VALKER NEVES SALES

SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 25002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO Nº 25002/2022 que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de V. 
DE ALMEIDA GOMES  ALIMENTICIOS CNPJ 35.082.105/0001-11 Valor R$ 152.826,00; MOURA 
DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 35.104.506/0001-25 Valor R$ 62.200,00;MARIA CAROLINA CALADO 
PINHO CNPJ 35.173.009/0001-89 Valor R$ 13.045,00 GTA COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 
39.329.715/0001-28 Valor R$  180.529,00 perfazendo o valor global de  R$  408.600,00.

Campina Grande - PB, 17 de março de 2022
VALKER NEVES SALES

SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes 
congelados, para serem distribuídos com famílias carentes deste Município durante o período da 
semana santa exercício 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 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. E-mail: licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://
www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 17 de Março de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais hidráulicos para atender a demanda operacional 
deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 
02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 02.040 
Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Mu-
nicipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Maman-
guape 02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité 
de Mamanguape e: CT Nº 00076/2022 - 16.03.22 - JF CONSTRUCOES LTDA - R$ 89.112,69; CT 
Nº 00077/2022 - 16.03.22 - JOSIANE FERREIRA DE MELO 12485215448 - R$ 75.740,44; CT 
Nº 00078/2022 - 16.03.22 - RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
LTDA - R$ 78.496,09.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de telhas, tijolos, brita e cimento para melhor atendimento das 
Secretarias Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do 
Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 
02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 
Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal de Saude de C 
Mamanguape 02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité 
de Mamanguape e: CT Nº 00079/2022 - 16.03.22 - JF CONSTRUCOES LTDA - R$ 41.300,00; CT 
Nº 00080/2022 - 16.03.22 - RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
LTDA - R$ 36.413,16.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário 35, Centro – Cuitegi/PB, às 09h00min, do dia 01.04.2022, por meio do 
site portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade PREGÃO, de forma ELETRÔNICA, 
do tipo MENOR PREÇO, de nº 04/2022, cujo objetivo é a aquisição de 02 (dois) Veículos novos, 
Flex, ano e modelo não inferiores a 2022/2022, tipo PASSAGEIRO, capacidade individual para 
05 (cinco) passageiros, de primeiro uso, para primeiro emplacamento, fabricação nacional, zero 
quilômetro, destinado a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde. RECURSOS 
FINANCEIROS: Convênio 29/2021 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cuitegi e o Governo 
do Estado da Paraíba e ORÇAMENTÁRIOS Crédito Especial Lei 609/2022. REGIMENTO: Leis 
Federais 10.520/02 / 8.666/93, 123/2006, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto, Municipal nº 
01/2013 e demais legislações pertinentes. Outras informações: pelos sites: www.cuitegi.pb.gov.br 
/ tce.pb.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br

Cuitegi/PB, 15 de março de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00010/2022, Execução dos 

serviços de transporte de Paciente da FUNAD, para o dia 23 de Março de 2022 às 13:00 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(83) 98708–0527. 

Curral de Cima - PB, 17 de Março de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Contratação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para veículos leves e 
utilitários; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX LTDA - R$ 
518.086,77; SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERV. PARA AUTOS LTDA EPP - R$ 62.240,00.

Damião - PB, 15 de Março de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de 
peças para veículos leves e utilitários. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:01.00 – GABINETE DO PREFEITO, 
04.122.1002.2002,02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2005, 05.00 – SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.122.2001.2013, 12.361.2001.2015, 12.361.2001.2017, 
12.361.2001.2019, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2002.2034, 10.301.2002.203
6,10.302.2002.2037,07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 98.243.2003.2043, 
08.243.2003.2044,08.244.2003.2045,08.244–2003.204908.243.2013.2038, 08.244.2013.2040. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSIMO E 3.3.90.39 – OUTROS SERV. 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 16/03/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00049/2022 - 16.03.22 - PNEUMAX LTDA - R$ 518.086,77; 
CT Nº 00050/2022 - 16.03.22 - SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERV. PARA AUTOS LTDA 
EPP - R$ 62.240,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Contratação de 
empresa especializada na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos 
leves, utilitários e pesados que compõem a frota do Município de Esperança, com o fornecimento 
e troca de todas e quaisquer peças, componentes e acessórios novos que se fizerem necessários 
para que os veículos sejam mantidos em perfeitas condições de uso, compreendendo: (a) Servi-
ços mecânicos em geral; (b) Serviços elétrico–eletrônicos; (c) Serviços de suspensão/direção e 
Assistência d. Abertura da sessão pública: 09h00min do dia 30 de Março de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 30 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 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min 
Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@
esperanca.pb.gov.br. Edital:www.tce.pb.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 16 de Março de 2022.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CHAMADA PÚBLICA 00002/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 09h00min, do dia 14 de Abril  de 2022, 
“Chamada Pública 00002/2022”, do tipo menor preço, para realização de Contratação de empresa 
do ramo pertinente para realizações de procedimentos Oftalmológicos Clínicos e Cirúrgicos em 
pacientes do Município de Guarabira e de Municípios circunvizinhos através do PPI (Programação 
Pactuada Integrada).. O Preço de aquisição será o menor preço apresentado pelos proponentes, 
atendidas as exigências do instrumento convocatório. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e demais 
normas posteriores. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no en-
dereço supra citado. 

Guarabira, 17 de Março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CHAMADA PÚBLICA 00003/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada à Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira – PB, às 09h00min, do dia 14 de Abril  de 2022, 
“Chamada Pública 00003/2022”, do tipo menor preço, para realização de Contratação de laboratório 
de análises clínicas ou similar para realizações de exames laboratoriais. O Preço de aquisição será 
o menor preço apresentado pelos proponentes, atendidas as exigências do instrumento convoca-
tório. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e demais normas posteriores. Informações: no horário das 
08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supra citado. 

Guarabira, 17 de Março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM A ENTREGA/CONFECÇÃO NA 
CIDADE DE IBIARA; ADJUDICO o seu objeto a: JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 - R$ 
72.000,00.

Ibiara - PB, 15 de Março de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM A ENTREGA/CONFECÇÃO NA 
CIDADE DE IBIARA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JAILSON 
GALDINO DE LIMA 04581611440 - R$ 72.000,00.

Ibiara - PB, 16 de Março de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN POR PASSAGEM, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA; ADJUDICO o seu objeto a: R & R AGENCIA 
DE VIAGEM E TURISMO LTDA - R$ 178.200,00.

Ibiara - PB, 15 de Março de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN POR PASSAGEM, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: R & R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - R$ 178.200,00.

Ibiara - PB, 16 de Março de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS nº 00002/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLAN-

TAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE 911280/2021/MDR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O 
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE IBIARA.

Folha
do Edital Linha Onde se lê Leia-se

03 07

6.8.1 Comprovação de garantia, 
que deverá ser prestada até o 
último dia útil que anteceder a 
licitação, no valor equivalente a 
R$ 2.913,61.

6.8.1 Comprovação de garantia, de-
verá ser apresentada no envelope de 
habilitação, no valor equivalente a R$ 
2.913,61.

Ibiara-PB, 17 de Março de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 05.04.2022 às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Frei Damião de Bozzano, 07 – Centro – Itapororoca/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 01.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para Construção de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças – TIPO B, no município 
de Itapororoca, conforme Termo de Convênio n.º 483/2021, celebrado com o Governo do Estado 
da Paraíba. Recursos Próprios / Convênio 483/2021. Dotação consignada no orçamento vigente. 
Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro 
mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Itapororoca, 17 de março de 2022
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08h30min do dia 31 de março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para perfuração de poços artesianos no município de Itapororoca/PB, conforme 
termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 17 de março de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica a suspensão da Tomada de Preços nº 

00002/2022, que objetiva: A presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor 
preço global tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços 
de construção de uma Creche Padrão Tipo B Integra Paraíba com capacidade de atendimento de 
100 (cem) crianças período integral no Município de Juru – PB. Justificativa: Razões de interesse 
público para revisão de edital e ajustes do instrumento convocatório.. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Praça Manoel Florentino de Medeiros, 
29 - Centro - Juru - PB. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com.

Juru - PB, 17 de Março de 2022.
Sidney Ramos

Pres. CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.084/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022

OBJETIVO: Aquisição de forma parcelada de caixões e urna funerária com e sem translado 
destinada á Secretaria de Ação Social para as pessoas carentes deste município, conforme espe-
cificações constantes no Termo de Referência Anexo I.

ABERTURA: às 11:30 horas do dia 30 de março de 2022, na sala da CPL, que está funcionando 
provisoriamente no (Prédio da antiga Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de 
Sousa nº 45, centro.

INFORMAÇÕES: no mesmo endereço, de 07hs:00min as 12hs:00min, no e-mail: cplmalta19@
gmail.com e sites do http://malta.pb.gov.br e http://www.tce.pb.gov.br.

MALTA - PB, 17 de março de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.085/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS 
(café, almoço e jantar), a serem servidas para servidores do município de malta, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

ABERTURA: às 10:30 horas do dia 30 de março de 2022, na sala da CPL, que está funcionando 
provisoriamente no (Prédio da antiga Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de 
Sousa nº 45, centro.

INFORMAÇÕES: no mesmo endereço, de 07hs:00min as 12hs:00min, no e-mail: cplmalta19@
gmail.com e sites do http://malta.pb.gov.br e http://www.tce.pb.gov.br.

MALTA - PB, 17 de março de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.086/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2022

OBJETIVO: aquisição de GÁS - GLP envazado em botijão de 13kg, a fim de atender as neces-
sidades das Secretarias do município, conforme especificações constantes no termo de referência 
anexo I do edital.

ABERTURA: às 09:30 horas do dia 30 de março de 2022, na sala da CPL, que está funcionando 
provisoriamente no (Prédio da antiga Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de 
Sousa nº 45, centro.

INFORMAÇÕES: no mesmo endereço, de 07hs:00min as 12hs:00min, no e-mail: cplmalta19@
gmail.com e sites do http://malta.pb.gov.br e http://www.tce.pb.gov.br.

MALTA - PB, 17 de março de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.087/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2022

OBJETIVO: Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desloca-
mento de SPLINT destinado a todas as secretarias do município de malta, conforme especificações 
no edital e seus anexos.

ABERTURA: às 13:00 horas do dia 30 de março de 2022, na sala da CPL, que está funcionando 
provisoriamente no (Prédio da antiga Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de 
Sousa nº 45, centro.

INFORMAÇÕES: no mesmo endereço, de 07hs:00min as 12hs:00min, no e-mail: cplmalta19@
gmail.com e sites do http://malta.pb.gov.br e http://www.tce.pb.gov.br.

MALTA - PB, 17 de março de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.088/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2022

OBJETIVO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Recapagem 
de Pneus, para atender a demanda de toda a frota de veículos do município de Malta conforme 
especificações no edital e seus anexos.

ABERTURA: às 15:00 horas do dia 30 de março de 2022, na sala da CPL, que está funcionando 
provisoriamente no (Prédio da antiga Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de 
Sousa nº 45, centro.

INFORMAÇÕES: no mesmo endereço, de 07hs:00min as 12hs:00min, no e-mail: cplmalta19@
gmail.com e sites do http://malta.pb.gov.br e http://www.tce.pb.gov.br.

MALTA - PB, 17 de março de 2022
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00006/2022 

OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene em geral para atender as necessidades 
das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Manaíra/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00006/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: CAVALCANTE 
CIA LTDA EPP, CNPJ nº 10.655.938/0001-01, VALOR R$ 31.895,30. DARLU Indústria Têxtil Ltda, 
CNPJ nº 40.223.106/0001-79, VALOR R$ 2.380,00.  DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA, CNPJ nº 40.876.269/0001-50, VALOR R$ 9.220,00. FRANCISCO PEREIRA 
MATIAS – ME, CNPJ nº 15.566.244/0001-03, VALOR R$ 21.821,20. HC COMERCIO DE PAPE-
LARIA E SERVIÇOS EIREL, CNPJ nº 20.873.342/0001-23, VALOR R$ 15.648,80. INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTD, CNPJ nº 08.158.664/0001-95, 
VALOR R$ 60.354,00. Iraci Palmeira da Costa Silva – ME, CNPJ nº 29.133.351/0001-52, VALOR 
R$ 15.441,80. LPK LTDA, CNPJ nº 00.535.560/0001-40, VALOR R$ 4.370,00. LUZIA PEREIRA DA 
SILVA 58211071487 – ME, CNPJ nº 24.066.165/0001-24, VALOR R$ 60.303,40. VALOR TOTAL 
R$ 221.434,50.

Manaíra/PB, 11 de março de 2022. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: 
Aquisição de materiais de limpeza e higiene em geral para atender as necessidades das diversas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do pro-
cesso correspondente, a: CAVALCANTE CIA LTDA EPP, CNPJ nº 10.655.938/0001-01, VALOR 
R$ 31.895,30. DARLU Indústria Têxtil Ltda, CNPJ nº 40.223.106/0001-79, VALOR R$ 2.380,00.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ nº 40.876.269/0001-50, 
VALOR R$ 9.220,00. FRANCISCO PEREIRA MATIAS – ME, CNPJ nº 15.566.244/0001-03, VALOR 
R$ 21.821,20. HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIREL, CNPJ nº 20.873.342/0001-23, 
VALOR R$ 15.648,80. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTD, 
CNPJ nº 08.158.664/0001-95, VALOR R$ 60.354,00. Iraci Palmeira da Costa Silva – ME, CNPJ nº 
29.133.351/0001-52, VALOR R$ 15.441,80. LPK LTDA, CNPJ nº 00.535.560/0001-40, VALOR R$ 
4.370,00. LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 – ME, CNPJ nº 24.066.165/0001-24, VALOR 
R$ 60.303,40. VALOR TOTAL R$ 221.434,50.

Manaíra/PB, 14 de março de 2022. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento  de próteses dentaria para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do município de  Manaíra – PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00007/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: CENTER DENT 
SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI, CNPJ 20.627.681/0001-20, VALOR R$ 71.894,40.

Manaíra/PB, 16 de março de 2022. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa para fornecimento  de próteses dentaria para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do município de  Manaíra – PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI, CNPJ 
20.627.681/0001-20, VALOR R$ 71.894,40.

 Manaíra/PB, 17 de março de 2022.
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00003/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conheci-

mento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00003/2022, que tem como 
objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Praça (Praça do Hospital) no 
município de Manaíra/PB, o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação do referido 
processo realizado pela comissão de licitação. Considerações da Comissão: Licitante habilitado 
por atender a todas condições do edital: JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 
40.603.807/0001-33. Licitante inabilitado por não atender as condições do edital: TORRE CONS-
TRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.050.310/0001-00 – o licitante 
não apresentou Certidão de Falência e Concordata, conforme item  (6.17.3, alínea a). A comissão 
de licitação informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos 
e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o 
que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Ainda informa que não havendo intenção de 
recursos fica agendada a sessão pública de abertura dos envelopes de proposta de preços para o 
dia 28/03/2022, ás 10:00hs. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua 
José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 14 de março de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

 PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40901/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Recuperação e Manutenção de 05 (cinco) 

Unidades Básica de Saúde (UBS) do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária 
e Memorial Descritivo.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE TRA-

BALHO - 10 301 1008 2045 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

CONTRATADO(S): EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R$ 238.066,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SESSENTA E SEIS 

REAIS).
Manaíra - PB, 04 de março de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Ampliação da Creche Maria Lúcia Simplicio 
no Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00010/2021. 

DOTAÇÃO: 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO – PROGRAMA 
DE TRABALHO – 12 – Educação – 365 – Educação Infantil – 1005 – EDUCAR PARA TRANSFOR-
MAR – GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLITICA EDUCACONAL – 1054 – AMPLIAÇÃO 
E REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DA CIDADE; FONTE DE RECURSOS: 119 – 
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT– ELEMENTO 
DE DESPESA – 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: até 04/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CT Nº 
41001/2022 - 04.03.22 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 608.621,91.

Manaíra - PB, 04 de Março de 2022.
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ nº 17.560.794/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de uma Quadra 
Poliesportiva com vestuário na Escola Municipal Professor Cicero Rabelo Nogueira  no Município 
de Manaíra/PB, conforme Termo de Compromisso PAC203491/2012. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00012/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS DO FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAC203491/2012 e o Muni-

cípio de Manaíra através da Classificação Orçamentária 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - PROGRAMA DE TRABALHO - 27 812 1011 1031 Construção de Quadra de Esportes- 
ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CT Nº 41201/2022 - 04.03.22 - 

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI  - R$ 223.823,78.
Manaíra - PB, 04 de Março de 2022

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00014/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Aquisição parcelada 
de peças para veículos automotores (1ª linha), para manutenção preventiva e corretiva da frota 
(Ônibus e micro–ônibus remanescente). Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 30 de 
Março de 2022. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 30 de Março de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 17 de Março de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00023/2022 

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: Aquisição 
parcelada de Medicamentos/materiais, “Farmácia Básica, Controlados e especiais” destinados a 
farmácia básica do município de Paulista/PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 30 
de Março de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 30 de Março de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Paulista - PB, 17 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: 
Aquisição parcelada de Material Hospitalar destinados ao Hospital, Samu e PSF no município de 
Paulista/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Março de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 30 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Paulista - PB, 17 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: Aquisição 
parcelada de Material Odontológico destinado as atividades do Fundo Municipal de Saúde e PSF 
no município de Paulista/PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 30 de Março de 2022. 
Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 30 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Paulista - PB, 17 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: 
Fornecimento parcelado de Material de Laboratório da prefeitura municipal de paulista. Abertura da 
sessão pública: 08:00 horas do dia 31 de Março de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do 
dia 31 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 
Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Paulista - PB, 17 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: 
aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde no município de 
paulista. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 30 de Março de 2022. Início da fase de 
lances: 13:31 horas do dia 30 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Paulista - PB, 17 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022 
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. para: Aquisição 
de Ambulancia Tipo “A” no município de paulista. Abertura da sessão pública: 15:30 horas do dia 30 
de Março de 2022. Início da fase de lances: 15:31 horas do dia 30 de Março de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Paulista - PB, 17 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00012/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa ILDA KHATANIA PEREIRA DA 
SILVA CAVALCANTE – ME - CNPJ Nº 45.540.741/0001-01, com o valor mensal de R$ 3.450,00 
(três mil e quatrocentos e cinquenta reais), e Valor Global R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e 
quatrocentos reais), com objeto a Contratação de empresa para prestação serviços especializados 
de odontólogo para o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF), referente a chamada 
pública 00001/2022.

Piancó-PB, em 17 de março 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00014/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

    Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor 
da empresa LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA – ME - CNPJ nº 45.502.013/0001-05, 
com o Valor Mensal Estipulado de R$ 25.999,68 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta e oito centavos) e o Valor Global Estipulado de R$ 311.996,16 (trezentos e onze 
mil novecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), com o objeto a Contratação para 
prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em 
consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do 
Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2022.

Piancó – PB, em 17 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00015/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE 
SOUZA – ME - CNPJ nº 45.502.013/0001-05, com o Valor Mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
e o Valor Global Anual de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) com o objeto a Contratação de 
pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para prestação de serviços 
especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atendendo as necessidades 
do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2022.

Piancó – PB, em 17 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00015/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA – ME - CNPJ nº 45.502.013/0001-05.
OBJETIVO: Contratação de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documen-

tação, para prestação de serviços especializados de Médico para Programa de Saúde da Família 
(PSF) atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA 
N° 00002/2022. 

VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Piancó – PB, em 17 de março de 2022.  
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00014/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA – ME - CNPJ nº 45.502.013/0001-05. 
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2022.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 25.999,68 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta e oito centavos). 

VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 311.996,16 (trezentos e onze mil novecentos e noventa e 
seis reais e dezesseis centavos).

Piancó – PB, em 17 de março de 2022. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00012/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE – ME - CNPJ Nº 

45.540.741/0001-01.
OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação serviços especializados de odontólogo para 

o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF), referente a chamada pública 00001/2022.
VALOR MENSAL: R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais).
VALOR GLOBAL: R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais).

Piancó-PB, em 17 de março 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de serviços 
médicos especializados de ginecologia, em regime de plantão para atendimento à população carente 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GINECOPREV 
CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA - R$ 40.000,00.

Pilões - PB, 07 de Março de 2022.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: Contratação de uma 
empresa especializada para realizações de ultrassonografias, acompanhado de laudo médico no 
Centro de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI – ME - R$ 59.500,00.

Pilões - PB, 07 de Março de 2022.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição de teste rápido 
de antígeno COVID–19 (do tipo SWAB de nasofaringe), para atender a necessidade da Secretaria 
de Saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia da COVID–19 no Município de Pilões/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VIDA BIOTECNOLOGIA 
LTDA - R$ 17.850,00.

Pilões - PB, 10 de Março de 2022.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de teste rápido de antígeno COVID–19 (do tipo SWAB de nasofaringe), para 
atender a necessidade da Secretaria de Saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia da 
COVID–19 no Município de Pilões/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos COVID–19 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 
00012/2022 - 11.03.22 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - R$ 17.850,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos, destinados à manu-
tenção dos programas, ações e atividades de todas as secretarias deste município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários/FUNDEB 30%/MDE/
QSE/PDDE/FNDE/FUNDEB VAAT/CIDE/FUS/MAC/ IGD/BF/ FMDCA/ IGD–SUAS/ CUSTEIO/
PBFI/ CRIANÇA FELIZ e OUTROS3390. 30 Materiais de Consumo; 3390.32 Material de Distribui-
ção Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00013/2022 - 11.03.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 3.756,00; CT Nº 00014/2022 - 11.03.22 - MARIA CRISTIANE 
LEMOS DE ARAUJO - R$ 12.517,90; CT Nº 00015/2022 - 11.03.22 - MAURÍLIO DE ALMEIDA 
MENDES - R$ 159.576,49.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços médicos especializados de ginecologia, em regime de plantão 
para atendimento à população carente deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FMS, MAC: 339039 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00010/2022 - 08.03.22 - GINECOPREV 
CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA - R$ 40.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada para realizações de ultrassonografias, 
acompanhado de laudo médico no Centro de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FMS, MAC: 339039 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00011/2022 - 08.03.22 
- DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - R$ 59.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÕES DE PEIXES DESTINADOS 
A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA 
SEMANA SANTA 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 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 17 de Março de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
CAMISAS E VISEIRAS DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMÍGIO. 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 001461/11; 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) 33641631. E-mail: LICITACO-
ESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 17 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DAS UBSF’S E CEO DO MUNICÍPIO. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas 
do dia 30 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 17 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, 
CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA PUBLICIDADE E 
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: 
JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE 05454218456 - R$ 44.400,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 08 de Março de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, 
CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA PUBLICIDADE E 
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE 
05454218456 - R$ 44.400,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 11 de Março de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E LABORATÓRIO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE 
SANTO ANTONIO–PB. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 01 de Abril 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 17 de Março de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:00 horas do dia 31 
de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 16 de Março de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO E 
VÍDEO PARA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNI-
CÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02020.04.122.1002.2002 – 02040.04.122.1003.2041 
– 02040.04.123.1003.2003 –02050.18.541.0003.2052 – 02050.20.601.2001.2004 
– 02060.12.361.2005.2097 –02070.13.392.2011.2015 – 02080.10.302.2015.2022 – 
02080.10.302.2015.2032 –02090.08.244.2018.2028 – 02100.15.122.2019.2029 – ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
11/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT 
Nº 00027/2022 - 11.03.22 - JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE 05454218456 - R$ 
44.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00023/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, GENÉRICOS, SIMILARES E GENÉ-
RICOS CONTROLADOS destinados ao atendimento das unidades de saúde e demanda judicial, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo. 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 025/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 17 de Março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de março de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00006/2022. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de 

limpeza e higiene pessoal diversos, destinados a esta Prefeitura. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as 
seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do res-
pectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores: ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO - CNPJ 29.477.622/0001-97. 
C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE - CNPJ 40.479.340/0001-61. DISTRIBUIDORA TRIUNFO 
EIRELI - CNPJ 36.433.875/0001-24. LARISSE LEONIA DE PONTES NERI - CNPJ 37.929.885/0001-
18. MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - CNPJ 05.457.026/0001-87. OLIVEIRA & EULALIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ 07.324.070/0001-44. RIOGRANDENSE COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI - CNPJ 24.114.994/0001-35. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 17 de Março de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA DE SANTA INÊS
EXTRATO DO RESULTADO

DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Inês, através do seu Presidente, 
torna público aos interessados o Resultado do Julgamento de Habilitação que objetiva: 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. 
Considerações da Comissão: Licitante Habilitado por cumprir as exigências do edital: ELF TEIXEIRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 17.560.794/0001-40; MOTIVA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 31.381.604/0001-59; GR CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 27.450.426/0001-
01. Para encerrar a comissão de licitação informa aos interessados que a documentação está a 
disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o 
prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. O Presidente 
da Comissão ainda informa que em não havendo interposição de recursos a sessão de abertura 
do envelope de Proposta de Preços fica agendada para o dia 31 de Março de 2022, ás 10:00hs. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal, situada na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês - PB, no horário 08:00 às 
12:00hs dos dias úteis. 

Santa Inês, PB, 17 de março de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 00011/2022
OBJETO: aquisição de equipamentos e itens escolares para as unidades escolares do Município 

de Santa Luzia/PB.
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 31/03/2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

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

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

Santa Luzia/PB, 17 de março de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material Hospitalar diversos 

destinados as Unidades de Saúde, no atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Santa Luzia - PB. CONTRATO Nº 00017/2022 - CONTRATADA: BIOMED DISTRI-
BUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA, CNPJ: 
07.936.090/0001-76. VALOR GLOBAL: R$ 101.555,60 (cento e um mil, quinhentos e cinquenta 
e cinco reais e sessenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 08, 38, 39, 40, 42, 45, 59, 64, 
65, 66, 71, 77, 79, 96, 98, 146, 148, 158, 161, 171, 177, 178, 191, 193, 194, 195, 199, 200, con-
forme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00018/2022 - CONTRATADA: 
CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ N° 22.684.331/0001-20. VALOR GLOBAL: 
R$ 4.998,00 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais), vencendo no seguinte item: 97, con-
forme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00019/2022 - CONTRATADA: 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ N° 40.787.152/0001-09. VALOR GLOBAL: R$ 5.500,00 
(cinco mil, quinhentos reais), vencendo no seguinte item: 94, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo. CONTRATO Nº 00020/2022 - CONTRATADA: CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA, CNPJ N° 08.674.752/0001-40. VALOR GLOBAL: R$ 38.148,50 (trinta e oito mil, cento 
e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 02, 32, 46, 47, 
48, 49, 50, 72, 142, 197, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 
00022/2022 - CONTRATADA: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 08.160.290/0001-42. VALOR GLOBAL: R$ 531,00 
(quinhentos e trinta e um reais), vencendo nos seguintes itens: 101, 149, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00023/2022 - CONTRATADA: GLOBAL COMER-
CIAL EIRELI - ME, CNPJ N° 17.892.706/0001-08. VALOR GLOBAL: R$ 23.594,00 (vinte e três 
mil, quinhentos e noventa e quatro reais), vencendo no seguinte item: 145, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00024/2022 - CONTRATADA: GTMED DISTRI-
BUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, 
CNPJ N° 39.707.683/0001-57. VALOR GLOBAL: R$ 169.089,78 (cento e sessenta e nove mil e 
oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), vencendo nos seguintes itens: 27, 63, 125, 126, 
127, 196, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00025/2022 - 
CONTRATADA: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ N° 18.031.325/0001-05. 
VALOR GLOBAL: R$ 7.105,00 (sete mil, cento e cinco reais), vencendo nos seguintes itens: 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00026/2022 - CONTRATADA: 
IN-DENTAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ N° 07.788.510/0001-14. 
VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), vencendo no seguinte item: 91, confor-
me proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00027/2022 - CONTRATADA: 
MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, 
CNPJ N° 38.827.087/0001-48. VALOR GLOBAL: R$ 639.347,50 (seiscentos e trinta e nove mil, 
trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 01, 11, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 73, 
80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 102, 103, 107, 109, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 139, 
140, 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 214, 215, 216, conforme proposta 
da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00028/2022 - CONTRATADA: NACIONAL 
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ N° 18.588.224/0001-21. VALOR GLOBAL: 
R$ 63.762,50 (sessenta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 
vencendo nos seguintes itens: 03, 04, 05, 35, 58, 110, 157, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo. CONTRATO Nº 00029/2022 - CONTRATADA: NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ N° 15.218.561/0001-39. 
VALOR GLOBAL: R$ 38.330,40 (trinta e oito mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos), 
vencendo nos seguintes itens: 62, 67, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, conforme 
proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00030/2022 - CONTRATADA: NOVA 
ERA SÚDE, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMNTO DE FISIOTERAPIA EIRELI, CNPJ N° 
18.213.121/0001-87. VALOR GLOBAL: R$ 32.940,00 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta 
reais), vencendo no seguinte item: 131, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. 
CONTRATO Nº 00031/2022 - CONTRATADA: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ N° 09.478.023/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 
94,698,50 (noventa e quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), 
vencendo nos seguintes itens: 06, 31, 74, 75, 85, 88, 93, 100, 108, 128, 129, 130, 141, 147, 172, 
174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 192, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo. CONTRATO Nº 00032/2022 - CONTRATADA: OPEN FARMA COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 27.130.979/0001-79. VALOR GLOBAL: R$ 
19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), vencendo nos seguintes itens: 104, 105, 106, con-
forme proposta da vencedora anexa ao processo. CONTRATO Nº 00033/2022 - CONTRATADA: 
PHARMAPLUS LTDA, CNPJ N° 03.817.043/0001-52. VALOR GLOBAL: R$ 31.395,40 (trinta e 
um mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 
07, 09, 10, 43, 44, 92, 99, 111, 112, 113, 114, 188, 189, 190, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo. CONTRATO Nº 00034/2022 - CONTRATADA: TECNOCENTER MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 06.948.769/0001-12. VALOR GLOBAL: R$ 9.180,00 
(nove mil, cento e oitenta reais), vencendo no seguinte item: 17, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo. CONTRATO Nº 00035/2022 - CONTRATADA: VIDA NATURALIS COMERCIO 
ATACADISTA LTDA, CNPJ N° 33.511.641/0001-60. VALOR GLOBAL: R$ 80.505,00 (oitenta mil, 
quinhentos e cinco reais), vencendo nos seguintes itens: 23, 24, 41, 76, 78, 95, conforme proposta 
da vencedora anexa ao processo. 

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 22/02/2022 a 31/12/2022.
DATA DOS CONTRATOS: 22 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
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 30 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, 17 de Março de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRU-

ÇÃO (PARALELEPÍDEDOS, MEIO FIO, PISOS E TUBOS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E A PREGOEIRA 
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas através da Portaria nº 024/2022, de 11/02/2022, e observadas as disposições 
da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 
38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARALE-
LEPÍDEDOS, MEIO FIO, PISOS E TUBOS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a: 

- CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI
CNPJ: 03.144.808/0001-30
Valor R$: 180.000,00
- JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.302.534/0001-91
Valor R$: 2.829.750,00
- LUIS ROCHA COMERCIO LTDA
CNPJ: 28.562.706/0001-66 
Valor R$: 37.810,00

Santa Rita - PB, 17 de março de 2022.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
VALQUÍRIA SILVA DE ARAÚJO

PREGOEIRA OFICIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCU-
LOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, (REFERENTE A PROPOSTA n° 08036.438000/1200–01 
MINISTERIO DA SAÚDE). Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 04 de Abril de 2022. 
Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 04 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 11 de Março de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
eletro eletrônicos e equipamento de informática. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 04 de 
Abril de 2022. Início da fase de lances: 11:01 horas do dia 04 de Abril de 2022. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 13 de Janeiro de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TRATOR 
AGRÍCOLA DE PNEUS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME CON-
VÊNIO(907685/2020); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São João do Tigre - PB, 09 de Março de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO DE NOVA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00004/2021
RETIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB, torna 
público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de 
Preços Nº 00004/2021, a RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO DE 
HABILITAÇÃO FINAL. Considerações da Comissão: Após o prazo concedido de 08 (oito) dias para 
apresentação de Nova Documentação somente a empresa MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - CNPJ: 33.894.347/0001-84, apresentou Documentação, onde foi verificado após analise 
da CPL e Parecer da Engenharia que a Nova Documentação apresentada atende as condições 
do Edital. Dessa forma ficando a referida empresa qualidade a participar da etapa de Abertura de 
Proposta de Preços. ASSIM ONDE SE LÊ: Ainda informa que em não havendo intenção de recurso 
fica agendada a Abertura de Proposta de preços para o dia 17/03/2022.  LEIA-SE: Ainda informa 
que em não havendo intenção de recurso fica agendada a Abertura de Proposta de preços para o 
dia 21/03/2022, ás 08:30min.  Maiores Informações, na sala da comissão de licitação no município 
de São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 17 de março de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus e acessórios para veículos das 
diversas secretarias e Fundos Municipais do município de São José de Espinharas/PB. Data e 
horário limite do recebimento das propostas: até às 09:45:hs/min do dia 18/03/2022. Data e horário 
do início da disputa: 10:00hs do dia 18/03/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 
10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de 
Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros escla-
recimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 25 Fevereiro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 10:30 horas do dia 01 
de Abril 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de diversos exames médicos (laboratoriais) e 
entre outros para o município de São José de Espinharas- PB. 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, 17 de Março de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
CONVOCAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Convocam-se a empresa remanescente do processo em tela, para negociação de preço do 

fornecimento com objeto: Aquisição de Medicamentos (na forma de drágeas, injetáveis), Medi-
camentos por Ordem Judicial e de Materiais Médico-hospitalar, para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde de São José de Piranhas - PB. Após os pedidos de desistências das empre-
sas: EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 12.882.932/0001-94; 
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 
15.218.561/0001-39 e NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 
04.922.653/0001-89, dos itens 267, 328 e 490, respectivamente. Fica assim marcada a reunião com 
as empresas remanescentes: ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ Nº 70.104.344/0001-26; FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA, 07.773.027/0001-
662; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA – ME, CNPJ Nº 04.230.084/0001-00 
DROGAFONTE LTDA, CNPJ Nº 08.778.201/0001-26; DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E CORRELATOS LTDA, CNPJ Nº 16.970.999/0001-31; SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 05.675.713/0001-79; PHARMAPLUS LTDA, 
CNPJ Nº 03.817.043/0001-52; HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 
35.472.743/0001-49; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA, CNPJ Nº 15.218.561/0001-39; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ Nº 09.478.023/0001-80. As empresas estão convocadas para 
a fase de negociação dos itens remanescentes, para o dia 21/03/2022, às 09h00min, no site Portal 
de Compras Públicas. A fim de concluir fase negociação com os itens remanescentes da empresa 
desistente. Informações: junto à CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB, das 
07:00 às 13:00h, dias úteis. Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.

São José de Piranhas - PB, 17 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
CONVOCAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Convocam-se a empresa remanescente do processo em tela, para negociação de preço do forne-

cimento com objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de higiene pessoal, 
para atender as necessidades das Secretarias do Município de São José de Piranhas-PB. Após o 
pedido de desistência da empresa: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA, 
CNPJ nº 21.391.428/0001-82, do item 118, respectivamente. Fica assim marcada a reunião com a 
empresa remanescente: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA, CNPJ Nº 41.883.167/0001-25 e V DE 
ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS, CNPJ Nº 35.082.105/0001-11. As empresas estão convocadas 
para a fase de negociação dos itens remanescentes, para o dia 21/03/2022, às 10h00min, no site 
Portal de Compras Públicas. A fim de concluir fase negociação com os itens remanescentes da 
empresa desistente. Informações: junto à CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-
-PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. Endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.

São José de Piranhas - PB, 17 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site 
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de forma parcelada de Medicamentos da Farmácia básica (Medica-
ções essenciais) para atender a necessidade da Secretaria de Saúde deste Município. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 30 de Março de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 00023/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. 
E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 15 de Março de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Empresa (s) Multimarcas Especializada para Fornecimento de Peças 
para manutenção dos veículos de Grande Porte, (Caminhões, Ônibus, tratores). Pertencente à 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, Conforme Especificações Constantes no 
Edital e seus anexos. FUND LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município: 02030.04.122.1003.2005 –02050.12.361.1006.2071 – 02050.12.361.1006.2071 
– 02050.12.361.2002.2015 –02050.12.361.2002.2016 – 02050.12.361.2002.2017 
– 02070.15.122.1007.2034 –02080.20.122.1008.2038 – 02090.08.122.1009.2042 
– 02110.10.301.2007.2024 –02110.10.301.2007.2083 –. 02110.10.302.2019.2066 
– 02110.10.302.2019.2067 –02110.10.304.2007.2032 – 02120.08.243.2017.2043 – 
02120.08.243.2017.2068 –02130.13.392.2006.2065 – Elemento de Despesa: 33.9030.0000. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00018/2022 - 04.03.22 até 31.12.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS 
LTDA - R$ 469.048,62.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa (s) multimarcas para fornecimento de forma parcelada de 
peças para veículos leves, médio e sistema elétrico para manutenção da frota pertencente à Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, conforme especificações constantes no edital e seus 
anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02030.04.122.1003.2005 – 02050.12.361.1006.2071 
–02050.12.361.1006.2071 – 02050.12.361.2002.2015 – 02050.12.361.2002.2016 
–02050.12.361.2002.2017 – 02070.15.122.1007.2034 – 02080.20.122.1008.2038 
–02090.08.122.1009.2042 – 02110.10.301.2007.2024 – 02110.10.301.2007.2083 
–02110.10.302.2019.2066 – 02110.10.302.2019.2067 – 02110.10.304.2007.2032 
–02120.08.243.2017.2043 – 02120.08.243.2017.2068 – 02130.13.392.2006.2065 –Elemento 
de Despesa: 33.9030.0000. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião 
de Lagoa de Roça e: CT Nº 00019/2022 - 04.03.22 até 31.12.22 - Semea Comercio de Pecas e 
Serviços Para Autos Ltda - R$ 10.485,92; CT Nº 00020/2022 - 15.03.22 até 31.12.22 - Ideal Pneus 
Peças e Serviços - R$ 84.947,21; CT Nº 00021/2022 - 16.03.22 até 31.12.22 - MMCB Serviço de 
Oficina Eirelle me - R$ 118.929,52; CT Nº 00023/2022 - 15.03.22 até 31.12.22 - Ermano Jose de 
Araújo ME - R$ 133.781,62.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Refeições; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCIENE 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA – MEI - R$ 76.500,00.

Serra da Raiz - PB, 16 de Março de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de Abril de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 05 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 
horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.
com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Serra da Raiz - PB, 17 de Março de 2022.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição parcelada de Refeições. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00002/2022. 
Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos Próprios: FPM/ICMS/FUS) 
Dotação Orçamentária: 02020 –04.123.0002.2003 – 3.3.90.36.23.00 02040 –10.301.0009.2013 
– 3.3.90.36.23.00. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2022. Partes Contratantes: Pre-
feitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00013/2022 - 17.03.22 - LUCIENE CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS SILVA - MEI - R$ 76.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS

Extrato do 2º Realinhamento de Preços de valor do Contrato de nº 00001/2022, cujo objeto é 
Aquisição parcelada de Combustíveis e Lubrificantes, destinados a atender a frota de veículos per-
tencentes e/ou locados a esta Prefeitura, referente ao Pregão Presencial de nº 00015/2021 - Partes: 
Prefeitura Municipal de Serra da Raiz e Rayssa Marques Leite & Cia Ltda-Me. Após o reajuste con-
cedido os preços passam a vigorar com os seguintes valores: R$ 7,32 por litro de Gasolina Comum, 
R$ 6,85 por litro de Óleo Diesel S500 Comum e R$ 7,39 por litro de Óleo Diesel S10. Informações 
no e-mail cplserradaraiz@hotmail.com, ou na sede da Prefeitura Municipal no Largo da Matriz, 60.

Serra da Raiz-PB, 16 de março de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Contratação de 
veículos tipo micro–ônibus ou similar, para prestação de serviços de transportes de estudantes, 
da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município, exercício de 2020; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: EDIVANIO ALVES DOS SANTOS 08401161444 
- R$ 50.000,00; EVANILDO ALVES DOS SANTOS 87334623487 - R$ 46.000,00; FRANCINILDA 
DA COSTA LIMA70872292495 - R$ 103.800,00; JOSIMAR BELO DA SILVA 36502375472 - R$ 
29.600,00; JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS 10769208452 - R$ 54.000,00; 
KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 - R$ 72.000,00; MANUEL OLIVEIRA SILVA 
04759300457 - R$ 46.000,00.

Solânea - PB, 10 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Contratação de 
veículos de passeio, para prestação de serviços de transportes de estudantes e professores, da 
Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DANILO DA SILVA FERREIRA 70878592423 - R$ 26.000,00; DIVANICE 
CARDOSO SILVA 21662122802 - R$ 70.000,00; EVAN DE ARAUJO SILVA 25249184839 - R$ 
18.000,00; FRANCISCO DE ASSIS NUNES DOS SANTOS 04294606436 - R$ 18.000,00; IVAN-
DRO SANTOS SILVA 03374258417 - R$ 30.000,00; JOSEANE PRISCILLA MENDONCA SILVA 
LIMA 07370958493 - R$ 30.000,00; LOESTE SANTOS DA SILVA 09275535469 - R$ 36.000,00; 
REGENILDO ANDRADE SANTOS 05233452405 - R$ 38.000,00; YENDEY CARLOS DA SILVA 
BARBOSA 08224740420 - R$ 64.000,00.

Solânea - PB, 15 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos tipo micro–ônibus ou similar, para prestação de serviços de 
transportes de estudantes, da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município, exercício de 
2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Solânea:05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12,361,2006,2025/12.361.
2006.2026/12.361.2006.2027/12.361.2006.2028/12.361.2006.2036 – ELEMENTO DE DESPE-
SA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA– 15401030 
– TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30%– 1575000 – TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS E 
INSTRUMENTOS DE CONGENERES VINCULADAS A EDUCAÇÃO – 15001001 – RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – MDE – 15690000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO FNDE – 15690000 – TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00048/2022 - 10.03.22 - EDIVANIO ALVES DOS SANTOS 08401161444 - R$ 50.000,00; CT 
Nº 00049/2022 - 10.03.22 - EVANILDO ALVES DOS SANTOS 87334623487 - R$ 46.000,00; CT 
Nº 00050/2022 - 10.03.22 - FRANCINILDA DA COSTA LIMA70872292495 - R$ 103.800,00; CT Nº 
00051/2022 - 10.03.22 - JOSIMAR BELO DA SILVA 36502375472 - R$ 29.600,00; CT Nº 00052/2022 
- 10.03.22 - JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS 10769208452 - R$ 54.000,00; CT 
Nº 00053/2022 - 10.03.22 - KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 - R$ 72.000,00; CT Nº 
00054/2022 - 10.03.22 - MANUEL OLIVEIRA SILVA 04759300457 - R$ 46.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos de passeio, para prestação de serviços de transportes de 
estudantes e professores, da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 
05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12,361,2006,2025/12.361.2006.2026/12.361.2006.202
7/12.361.2006.2028/12.361.2006.2036 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA– 15401030 – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 
30%– 1575000 – TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS DE CONGENERES 
VINCULADAS A EDUCAÇÃO – 15001001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – 
MDE – 15690000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE – 15690000 – TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS DO FNDE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00055/2022 - 15.03.22 - DANILO DA SILVA 
FERREIRA 70878592423 - R$ 26.000,00; CT Nº 00056/2022 - 15.03.22 - DIVANICE CARDOSO 
SILVA 21662122802 - R$ 70.000,00; CT Nº 00057/2022 - 15.03.22 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES 
DOS SANTOS 04294606436 - R$ 18.000,00; CT Nº 00058/2022 - 15.03.22 - IVANDRO SANTOS 
SILVA 03374258417 - R$ 30.000,00; CT Nº 00059/2022 - 15.03.22 - EVAN DE ARAUJO SILVA 
25249184839 - R$ 18.000,00; CT Nº 00060/2022 - 15.03.22 - JOSEANE PRISCILLA MENDONCA 
SILVA LIMA 07370958493 - R$ 30.000,00; CT Nº 00061/2022 - 15.03.22 - LOESTE SANTOS DA 
SILVA 09275535469 - R$ 36.000,00; CT Nº 00062/2022 - 15.03.22 - REGENILDO ANDRADE 
SANTOS 05233452405 - R$ 38.000,00; CT Nº 00063/2022 - 15.03.22 - YENDEY CARLOS DA 
SILVA BARBOSA 08224740420 - R$ 64.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022
O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório.  Objeto: Contratação de em-

presa para aquisição de pneus, câmaras de ar, protetor, e serviços de alinhamento, balanceamento, 
cambagem e suspenção de veículos para atender as necessidades do município de Sousa-PB. 
Abertura das propostas no dia 31 de Março 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. 

17 de Março de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO – 3ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2021
PROCESSO Nº 38.000.008577.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, destinado à POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA 
PARAÍBA, conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 31/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 992082021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 2ª chamada foi FRACASSADA, 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, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da 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: gelic06@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 21-02275-5
João Pessoa, 17 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
PROCESSO Nº 22.000.014775.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S):AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, destinado à SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT, conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 31/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 900382022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, 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,da Lei nº 14.217, de 
2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da 
licitação em epígrafe.

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

Cadastro da CGE nº 22-00282-0
João Pessoa, 17 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2021
PROCESSO Nº 24.000.001888.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,  destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 01/04/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 901952021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, 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, da Lei nº 14.217, de 
2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da 
licitação em epígrafe.

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

Cadastro da CGE nº 21-02005-6
João Pessoa, 17 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEP JANDHUY CARNEIRO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 Processo Nº 25.210.000076.2022
Dispensa de Licitação Nº 22016/2022

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, através do COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO 
, com sede na Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, CEP: 58.704-000 – Patos/PB, inscrito 
no CNPJ sob Nº 08.778.268/0001-60, publica, para conhecimento dos interessados que, nos 
termos do inciso IV, artigo 24 da Lei 9.666/93, realizará Dispensa de Licitação para AQUISIÇÃO 
DE  CURATIVOS BIOLÓGICOS.Devido a urgência para solucionarmos a situação emergencial, 
informamos que aceitaremos as propostas comerciais e de habilitação de todos os interessados 
até 25/03/2022. O Termo de Referência poderá ser solicitado pelo e-mail: compras1chrp@gmail.
com, com cópia para o endereço eletrônico: chrp2021@gmail.com  Patos, 17 de março de 2022.
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COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEP JANDHUY CARNEIRO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 Processo Nº 25.210.000072.2022
Dispensa de Licitação Nº 22015/2022

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, representado pela SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE, através do COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO , 
com sede na Rua Horácio Nóbrega, s/n, Belo Horizonte, CEP: 58.704-000 – Patos/PB, inscrito no 
CNPJ sob Nº 08.778.268/0001-60, publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos do 
inciso IV, artigo 24 da Lei 9.666/93, realizará Dispensa de Licitação para AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO 
PARENTERAL Devido a urgência para solucionarmos a situação emergencial, informamos que 
aceitaremos as propostas comerciais e de habilitação de todos os interessados até 25/03/2022. O 
Termo de Referência poderá ser solicitado pelo e-mail: compras4chrp@gmail.com, com cópia para 
o endereço eletrônico: chrp2021@gmail.com  Patos, 17 de março de 2022.

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A – EMEPA-PB
CNPJ nº 09.295.684/0001-70 – Inscrição Estadual nº 16.078.084-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da 
Paraíba S/A – EMEPA-PB, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 
22 de março de 2022, às 10 horas, por videoconferência nos termos do art. 43 do Estatuto Social, 
através de link a ser enviado aos acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária
I – Apreciar e votar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações finan-

ceiras apresentadas referente ao exercício de 2021, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal 
e manifestação do Conselho de Administração;

Aviso aos Acionistas: Informamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição 
dos interessados, na sede da Empresa, no endereço acima, os documentos a que se refere o Art. 
133 da Lei n.º 6.404/76, alterações posteriores e legislação complementar, referente ao Exercício 
encerrado em 31.12.2021.

João Pessoa/PB, 11 de março de 2022
EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS

Presidente do Conselho de Administração da EMEPA-PB

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL 
DE JOÃO PESSOA, Rua da República, 906 Centro Cep: 58.010-181 Fone: (083) 3222-7047 Fax: 
(083) 3221-6105 - João Pessoa/PB.  EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato no 
uso de suas atribuições, convoca todos os trabalhadores da Empresa Refrescos Guararapes Ltda. 
(Solar Ltda.), para tomarem parte de uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 23 
de março de 2022, no pátio externo da empresa, às 6:00 horas, em primeira convocação, e não 
havendo quorum a mesma será realizada às 7:00 horas, em Segunda convocação, para deliberarem 
sobre as seguintes matérias da ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Autorização 
para diretoria do Sindicato celebrar Acordos Coletivos com a empresa, bem como Termos Aditivos 
aos acordos; c) Aprovação da pauta de reivindicações e autorização para a empresa descontar 
em folha de pagamento a  contribuição assistencial para manutenção da entidade sindical ; e d) 
autorização para instauração de dissídio coletivo, se frustradas as negociações. João Pessoa, 16 
de março de 2022 – José Humberto de Freitas – Presidente. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL 
DE JOÃO PESSOA, Rua da República, 906 Centro Cep: 58.010-181 Fone: (083) 3221-4189 Fax: 
(083) 3221-6105 - João Pessoa/PB.  EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato no 
uso de suas atribuições convoca todos os trabalhadores das Empresas Sidney C. Dore – Indústria 
de Refrigerantes Ltda. eSidore – Indústria e Comércio de Refringentes e Aguas Minerais Ltda.,para 
tomarem parte de uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de março de 2022, 
no pátio externo da empresa, às 7:00 horas, em primeira convocação, e não havendo quorum a 
mesma será realizada às 8:00 horas, em Segunda convocação, para deliberarem sobre as seguintes 
matérias da  ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Autorização para diretoria do 
sindicato  celebrar  Acordos  Coletivos com a empresa, bem como Termos Aditivos  aos acordos; 
c) Aprovação da pauta de reivindicações e autorização para a empresa descontar em folha de 
pagamento a  contribuição assistencial para manutenção da entidade sindical; e d) autorização 
para instauração de dissídio coletivo, se frustradas as negociações.João Pessoa, 16 de março de 
2022– José Humberto de Freitas – Presidente. 

O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº 33.176.748/0001– 
07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João Pessoa–Pb, No Uso De 
Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento Nº 0004136-5/2020, Parecer 
031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho Estadual De Educação, Curso De 

Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades De Educação De Jovens E Adultos – Eja 
E A Distância – Ead, Torna Público A Relação Parcial Complementar De Alunos Concluintes, Através 
Da Modalidade Acima E/Ou Através Do Processo De Classificação E Reclassificação Previsto Na 
Lei De Diretrizes E Bases Da Educação, N° 9.394/1996.

Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa Nexus, 
A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:

“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do Ensino 
Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É O Conselho 
Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio De 2021, Art. 29, 
Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº 9.394/1996, Que Estabe-
lece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação Decorrente Dos Exames Da 
Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda Certificação Decorrente Dessas 
Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão De Qualidade.”.

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A 
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São 
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto, 
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas, 
Também,  No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.

Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De 
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado 
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento 
Dos Tribunais Pátrios.

RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES: 
Abner Kelvin De Oliveira Borba, Acir Pereira Dos Santos, AdeilsonMurari, Adenilsa Aparecida 

Bandeira Miranda, Adercio Ferreira Da Silva, Adilson Soares Amorim, Adir Batista Dos Santos, 
Adriana De Mello Chagas, Adriana Regina Berton Corrêa, Adriano Silva Pereira, Agda Silva Da 
Costa Santos, Aislane Coelho Silva, Alana Caroline Martins Do Nascimento, AlanysJuilisam França 
Nunes, Albanise Aparecida De Oliveira Castro Geambastianne, Aldair Gomes Sá, Aldaiz Pereira 
Soares, Alessandra Gonçalves Cuelhar, Alessandro Alves Jacinto, Alex Galvão Pedro, Alex Juno 
Rocha Alves, Alex Pereira De Queiroz, Alex Sandro Leal Pereira, Alexandre Da Silva Fernandes, 
Alexinaldo Ferreira Santos, Aline Oliveira Da Silva, Aline Tavares Lucero, Aline Teodoro De Oliveira, 
Aluisio Ricardo Caetano Da Rocha, Ana Beatriz Mendes Gomes, Ana Clara Xavier De Abreu, Ana 
Gilda Cristina Da Silva Santos, Ana Lúcia Inácio De Sousa, Ana Marília Silva Miranda, Ana Paula 
Da Silva Pereira, Anderson Da Silva Sanguin, Anderson Felipe Da Silva, Anderson Luiz Oliveira De 
Arantes, André Filipe Viana Aguiar, Anna Carolina Poeys Borges Gonçalves, Antonio Carlos Ruoso 
Limberger, Antonio Da Silva Neto, AntonioEdirane Sousa Da Silva, Antonio Marcos De Melo, Apa-
recida Auxiliadora Pinto, Arlon Macedo Fernandes Santos, Arthur Rodrigues Silva, Arthur Souza 
Bonasser, Ataide Silva De Jesus, Augusto César Soares De Oliveira, Barbara Gleyse Silva Lima 
Teixeira, Benedita Aparecida Godinho Da Silva, Benedita Aurenivia Da Silva Alves, Benedito Gon-
çalves De Lima Filho, Brenda Tauane Oliveira Da Silva, Bruna Alves Gomes De Morais, Bruno 
Henrique Machado De Almeida, Bruno Luis Arcanjo Pinto, Camila Lopes Da Silva, Camila Moreira, 
Carla Cristina De Almeida Bernardo, Carla Roberta Teixeira Medina Da Silva, Carlos Anderson 
Costa Dos Santos, Carlos André Cavalcante Viana, Carlos Eduardo Angelo, Carlos Juliano Sobrinho, 
Carlos Renato De Lima Casseres, Catiane Aparecida Rizzo, Celia Maria Pereira Silva, Celio Lopes 
Da Silva, Celso Eduardo Ferreira,Christopher Nogueira Estevez,Cicero Manoel De Souza, Claudi-
neia Cardosa Martins, Claudio Lopes De Souza, Cleber Firmino De Miranda, Cleison Chagas Dos 
Santos, Creonaldo De Melo Mendes, Cristiano Bernardo Da Silva, Daiana Aparecida Da Cruz, 
Daiane Soares Da Silva, DaivissonArtiles Reis, Damião Melo Moreira, Daniel Julio De Freitas, 
Daniela Ferreira Santos, Daniele Aparecida Venancio Da Silva, Daniele Neves Azevedo, Darlen De 
Sousa Dos Santos, Davi Augusto Guerino, Dávina Lorena De Carvalho Santos, Dayane Cristina 
Presotto Batista, Debora Luciana Da Silva, Debora Santos Barbosa, Dienifer Daiane Teixeira, Dion 
Muller Das Dores, Divina Eterna Silva, Divino Eterno De Souza Santos, Divino Marcio Ramos Leiva, 
Donizete Abadio De Aguiar, Douglas Francisco Moreira, Ediene Lopes Barbosa, Edilma Nascimen-
to Silva, Edivania Maria Ribeiro, Edna Aparecida Costa, Ednaldo Nascimento, Eduardo Barreto Da 
Silva, Eduardo Gonçalves Rodrigues, Elazir Aparecida Guimarães Da Silva, Elenice Passos Ribei-
ro, Elenilda Gomes Costa, Eliana Santos Alcântara De Araujo, Elianderson Pontes Floriano, Eliane 
Fátima Mayer, Eliane Santos Pereira, Elias Malaquias Ribeiro, Elicilene De Melo Pinheiro, Eliety 
Soares Gomes, Elisa Silva Soares, Elisangela Germana De Almeida, Elton Laurentino Santos, 
Emerson De Assis, Emiliane Coelho Mota Antonio, Emmilly Aparecida De Carvalho Silva, Ereni 
Moreira Sampaio Domingues, Erik Medeiros Da Conceição, Erika Silva Oliveira, Erineze Domingues 
De Oliveira Dos Santos, Erivande Costa Fernandes, Erivelth De Souza Pinto, Ernando Das Graças 
Assunção, EronildoCoêlho, Espedito Ribeiro Félix, Estefani Wetiuk, Eubert Spinola Da Silva, Euni-
ce Das Gracas Pereira, Euzamar Costa Dos Santos, Evaldo Da Silva Nascimento, Evandro Morato 
Moreira, Everaldo Cezar Borges, Everaldo Marinho Lopes, Everson Baldin, Everton Sergio Meni-
cotse, Fabia Regina Martins, Fabiana Aparecida Goncalves, Fabiano Fernandes De Souza, Fabio 
Henrique Alves Dos Santos, Fabio Luiz Pereira Xavier De Queiroz, Felipe Garcez Farias, Felipe 
Souza Da Silva, Fernanda Bragatti, Fernanda Maira Americo Conceição Silva, Fernando Moreira 
Santos Sousa, Filipe Alves Teixeira, Filipe Renato Ferraz Rodrigues, Flavio Aparecido De Melo, 
Francileide Alves Rodrigues, Francinei Maia Borges, Francisco Dos Santos, Francisco Eudenio De 
Almeida Barboza, Gabriel Dos Santos Rodrigues, Gabriel Lucas Sousa Reis, Gabriel Xavier Ferrei-

ra, Gabriela Anália Dos Santos Nascimento, Gabrielle Nagy Torres, Genivaldo Da Silva Batista, 
Geraldo Antonio Dos Santos, Gerson Martins Nunes, Gilmar Costa Pires, Gilmar Ferreira De Sousa, 
Gilmar Jose Da Silva, Gilvani De Souza Dos Santos Aguiar, Giovana Aparecida De Carvalho Leo-
doro, Gleissomar De Figueiredo Pontes, Graciano Martins Dos Santos Neto, Greice Cristina Ca-
margo, GreyceNathiara Mendes Dos Santos, Guilherme Carvalho De Oliveira Barbosa, Guilhermy 
Santos Rodrigues, Guillermo Fernando Arias, Gustavo Aparecido Rezende Rocha, Hamilton Cleber 
Honorato, Helder Lucio Souza Gomes, Helizangela Caldeira Drumond, Heveraldo Damasceno, 
Hisvetislania Costa Souza, Hudson Da Luz Gomes, Hudson Felipe Dias Ferreira, Hugo WesleiZa-
novello De Lima, Hygor Jesus Dos Santos, Iara Silva Caires, Iluana Rodrigues Dos Santos, Iran 
Luis Vieira, Israel Das Neves Cardoso, Ivanei De Jesus Neves, Jailson Santos Vieira, JailtonCleo-
baldo Santos Viana, Jaimisson Lisboa Pereira, Jairo Alves Passos, Jairo Lira Da Silva, Jaqueline 
Aparecida De Carvalho, Jaqueline Batista Machado, Jaqueline De Campos Novais, Javan Silva 
Campitelli, Jeanne Patricia Ferreira Melo, Jéniffer Silveira Dos Santos, Jhonatha Oliveira Moraes, 
Joacir Almeida Dos Santos, João Carlos Da Silva Pacheco, João Gabriel Lima De Matos, João José 
Dos Santos, João Leandro Gonçalves Peixoto, João Paulo De Oliveira Boaro, João Paulo Policia-
noScarpel, Joao Vitor Braga Senra, Joel Fernandes, John Rodrigues Laurentino, Jonival Novaes 
Dos Santos, Jorge Aparecido Amorim, José Almir Dos Santos, Jose Aparecido Ramos, José Batis-
ta De Carvalho, Jose Carlos Joaquim, Jose Carlos Lopes Vicente, Jose Dos Santos Gama, Jose 
Erio Luiz De Andrade, Jose Olirio Da Silva, Jose Oracio De Freitas Junior, Jose Pereira Da Silva, 
Joseane De Jesus Ferreira Ribeiro, JosimarInacio Do Carmo, Josinaldo Mendes Nogueira, Josineia 
Aparecida Da Luz De Camargo, Josivaldo Henrique Da Silva, Júlia Galo Reis Miranda, Juliana Alves 
Azevedo, Juliana Macarinin Siqueira, Juliana Mara Dos Santos, JulnetJulmeus, Junior Jacquet, 
Juscelino Da Rocha Reis, Kainnã Oliveira Paulino, Kamila Venancio Da Silva, Karísia Gomes Falcão 
Da Silva, Keila Maria Fernandes De Oliveira Vieira, Kelly-Lane Alves Marques, Kerolayne Ingrid Da 
Silva Fortes, Kezio Pereira Da Silva, Laidiane Alcantara Santos Coelho, Leandro Rodrigues Da 
Silva Do Nascimento, Leila Aparecida De Avila Rodrigues, Leonardo Alexandre Freitas Neckel, 
Leonardo Custodio Clemente, Letícia Da Silva Machado, Liandria De Araujo, Liliane Pereira Pache-
co, Liliete Nunes Souza De Oliveira, Lindalvo Raimundo Silva, Loren Lay Lima De Mendonça, Lucas 
Gonçalves Siqueira, Lucas Lafemina, Lucas Lopes Vieira, Lucas Meyrelles Da Silva, Lucas Wan-
derley Ramos De Oliveira, Lucelia Aparecida Pontes Cardoso, Lucia Aparecida Da Rocha, Luciane 
Candida De Freitas, Luciano Marcos Rodrigues, Luciano Viana Dos Santos, Lucieni Ribeiro De 
Miranda Martins, Lucieny Barbosa Da Silva, Luis Augusto Dias Da Silva, Luis Carlos Da Silva, Luís 
Carlos De Freitas, Luís Henrique ZanchetaTiburcio, Luiz Augusto Medeiros, Luiz Carlos Prazeres 
Lima, Luiza Fernanda Premebida, Luzenildo Miranda Corrente, Magno Ferreira Lima, Maiara Apa-
recida Trevisan Fagundes, Maicon Conceição Da Silva, Maicon Douglas Dos Santos Pereira, 
Maikel Ferrugem Freitas, Mainara Soares Dorneles, Marcelle Marques De Melo, Marcelo Tomaz 
Miguel, Marcelo Vilagra Barbosa, Marcia Regina Raber, Marcos AntonioDa Silva, Marcos Silva 
Marques, Marcos Venancio Bocaina, Marcus Manoel Dos Santos Matos, Maria De Fatima Lacerda, 
Maria De Fatima Lima De Matos, Maria Do Carmo De Jesus Rolino, Maria Eduarda Rodrigues 
Neves, Maria Eduarda Turani Machado Gonçalves, Maria Regina Da Silva Pereira, Mariana Rodri-
gues Karklin, Mariane Dias Da Silva, Maridalva Barbosa Da Silva, Marisvania Alves Queiroz, Mateus 
Das Neves Santos, Mateus Dos Santos Lima, Mateus Fernandes Miguel, Matheus Bernardo Do 
Rosario, Matheus Marcelo Prestes Silva, Maura Medina, Maurina Fernandes Gomes Ferreira, 
Mayara Cristina Spinola Silva, Maylon Gabriel Denck, Maysa Neri, Micaela Ferreira Da Silva, Mi-
chelle Aline Pereira, Michelle Marques Da Silva Prado Souza, Mikael Queiroz De Souza, Miriane 
Barreto Da Silva, Muana Carolina Silva Ferreira, Nalza Fernandes De Souza, Natali Ramires Ro-
drigues, Natalia De Jesus Marques, Natan Das Dores, Nayara Jaqueline De Oliveira Dos Santos, 
Nelrian Vaz Oliveira, Nidia Paula Dos Santos Oliveira, Noel De Oliveira Pereira, Normi Tereza Dos 
Santos Cardoso, Osmar Pereira Dos Santos, Pablo Micael Oliveira De Araujo, Pamela Jaqueline 
Pereira Pinto, Patricia Maria De Faria Ramos Murawjow, Patrick WerlyAraujo, Paula Ferreira Neves, 
Paulo Cesar Pio, Paulo Cesar Trindade, Paulo Sérgio Fideles Da Silva, Pedro Roberto Goncalves 
Miguel Junior, Rafael Funke De Almeida, Rafael Neves, Rafael Santos De Oliveira, Rafael Silva 
Rocha, Raiani Fernandes Lemos, Raimundo Nonato Da Silva, Raissa Nogueira Caldas, Ramon De 
Jesus Quaresma, Ranison Novaes De Alcantara, Raquel Nunes Araujo, Rejane Teresa Rizzi Buffon, 
Renata Ferreira De Souza Raffa, Renilson Alves Moreira, Ricardo De Morais Pinto, Richard Phylly-
pRuzene Ramos, Rinaldo Lopes De Lima, Roberto Carlos Da Silva, Robinson Alves, Rodrigo 
Cardoso Meurer, Rodrigo De Oliveira Teixeira, Rodrigo De Oliveira Vieira, Rodrigo Fernandes Da 
Silva, Roger Monteiro Silva, Rogério Vieira, Romario Queiroz Lima, Romilda Freitas De Almeida De 
Azevedo, Ronaldo Alves, Ronaldo Bispo De Oliveira, Ronaldo Nascimento Vilanova, Rone Vilela 
Dos Santos, Ronildo Rodrigues Santos, Rosa Margarida De Souza Timoteo, Rosair Maria Da 
Costa Siqueira, Rosane Vieira Estevao, Rosangela Maria Dos Santos, Rosangela Valdasnes Dias, 
Roselaine De Jesus Macieira Reis, Sabrina Lopes Pereira, Sandra Santos De Jesus, Sara Daniele 
Moreira Furtado, Sara Tarabossi Schulz, Sidnei Gonçalves De Souza, Silas Alves De Souza, Silas 
Da Silva Castro, Silvana Aparecida Bertoldi, Silvane Da Silva Nunes, Silvania De Oliveira Da Silva, 
Silviane Cristina Duarte Da Silva, Solange Terezinha Amorim Quintino, Sonia Aparecida Contini De 
Freitas, Sonia Hess Nunes, Stefani Ferreira, Sulemar Gomes Da Silva Lopes, Tais Moura Barbosa, 
Taua Ribeiro De Oliveira, Tereza De Assis Da Silva Oliveira, ThaywanneNathiellen Queiroz Dos 
Santos, Theyllor Rodrigo Da Silva Barbosa, Thiago Ferreira Marques, Ubirinei Reis Da Silva, Ued-
son Dos Santos, Valdemir Klein Rodrigues, Valdenir Rodrigues Da Silva, Valmiro Custodio Dias, 
Vandair De Fátima Mariano, Vandercleia Borges De Oliveira, Vanessa De Oliveira Santos, Vanusa 
Costa Da Silva, Vanuza Schmitt Faganello, Vilsonei Adriano Lotti, Vinicius De Paula Barreto, Vitoria 
Fatima Da Costa Espinosa, Vitória Lessa De Amorim, Vitoria Rafaeli Dos Santos, Viviana De Cam-
pos, Wallison De Sá Ribeiro, Wanderson Henrique Machado Marcelino, Weistem Henrique Da 
Silva, Wellinton Joaquim Dorio, Wesley Da Silva Vieira Alcantara, Wilian Borges Almeida, Willians 
Julio De Freitas, Wisney Correia De Freitas, Yasmin Tavares Umpierrez.

Comarca Da Capital - 12ª Vara Cível. Edital De Citação. – PJE Processo: 0832506-
86.2018.8.15.2001. Ação: Monitória. O MM. Juiz de Direito Titular da Vara Supra, em virtude da lei, 
etc. Faz Saber aos que o presente Edital lerem ou dele tiverem conhecimento ou ainda a quem 
interessar possa que por este Juízo tramita os autos da Ação Monitória, número acima mencionado, 
movida pelo Banco Do Brasil S/A, sociedade de economia mista, devidamente inscrito no CNPJ/
MF nº 00.000.000/0001-91 em face da Construtora Torres Fortes Ltda – Me E Outros. E como dos 
autos consta está(ão) o(s) citando(s) atualmente em lugar incerto e não sabido, na forma do art. 256, 
inc. II, do CPC/2015, fica através deste, Citado(S): Giulliano Charles Barbosa Da Silva, brasileiro, 
divorciado, empresário, inscrito no CPF nº 012.425.844-12, atualmente(s) em lugar incerto e não 
sabido, para responder aos termos da Ação Monitória, processo acima descrito, que tramita perante 
este Juízo, movida pelo Banco Do Brasil S/A, que tem por finalidade a citação da(s) pessoa(s) 
acima qualificada(s), para efetuar(em) o pagamento do débito de R$ 477.836,86 (Quatrocentos e 
setenta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), em 15 (quinze) dias, 
bem como dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco) por cento do valor da causa. Havendo 
pagamento voluntário, ficará a parte demandada dispensado(s) de custas processuais, ou, em igual 
prazo oferecer embargos, tudo sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial. 
Advertindo-o(s) ainda, de que será nomeado curador especial em caso de revelia. E, para que chegue 
ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, o presente Edital 
será disponibilizado na rede mundial de computadores e publicado no Diário da Justiça Eletrônico 
Nacional - DJEN, nos termos da Resolução 234 do CNJ e Ato 20/2021 da Presidência do TJPB. 
Dado e passado nesta 12ª Vara Cível da Capital, aos 11 de novembro de 2021

CONVITE DE VOLTA AO TRABALHO
A EMPRESA ROYAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ:  21.519.271/0001-

28, solicita o comparecimento do Sr. ANTONIO MARTINS, CTPS Nº0974578, SERIE: 0050/PB, 
ao estabelecimento desta empresa, no prazo de 72hrs, no intuito de justificar suas faltas, até a 
presente data, onde seu último dia trabalhado foi em 04/02/2022, sob pena de caracterização de 
abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme o que dispõe 
a Artigo 482, Letra “I” da CLT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO                          
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Públicas de Serviços Hospitalares 
na Paraíba SINDSERH – PB, CNPJ nº 24.521.787/0001-03 , no uso de suas atribuições que 
lhe conferem o Estatuto, convoca toda a categoria dos Trabalhadores de Empresas Públicas de 
Serviços Hospitalares da Paraíba, ativos, inativos e pensionistas, de forma online, para participar 
da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, à ser realizada no  dia 23 DE MARÇO DE 2022, 
nas unidades HULW, HUAC E HUJB, às 20 h  em 1a. chamada e 20 h 05 em 2a. chamada (com 
qualquer número de participantes), tendo como local o espaço virtual da plataforma TEAMS, sendo 
a base de transmissão do anfitrião na sede do Sindserh-PB, localizado na Av. Presidente Castelo 
Branco 25 sala 04 – Castelo Branco - João Pessoa – PB.  Ordem do dia:  1) Avaliação e votação  
do Ofício-Circular - SEI no 10/2022/SERET/CDP/DGP-EBSERH, proposto pela Diretoria de Gestão 
de Pessoas; 2) Formalização das Assembleias Virutais Institucionais, sendo elas ordinárias ou 
extraordinárias;  e 3) Outras deliberações.

Adriano Furtado Lima
Coordenação de Gestão e Operações Sindicais

CFT Construções e Incorporações Ltda., CNPJ 21.876.474/0001-71, torna público que requereu 
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para o edifício residencial 
multifamiliar situado a Rua Presidente Arthur Bernardes, 312, Bessa, João Pessoa - PB, 
CEP 58035-300.

CHAVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ/MF nº 09.242.913/0001-99, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo, 
a Licença de Instalação, para a construção de um imóvel, multifamiliar, a ser edificado nos Lotes 
01,02 e 03 da Quadra C do Loteamento Leonor Viana – Cabedelo/PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O PRESI-
DENTE DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHA-
DORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA 
PARAÍBA/PB, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca todos os Trabalhadores 
nas Indústrias Material Plásticos e Resina 
Sintética, com base territorial na cidade Cam-
pina Grande/PB, para tomarem parte de uma 
importante Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no dia 20 de março de 2022. 
“Auditório casa do trabalhador”, sito, a Rua; 
Maximiliano Machado,273 - José Pinheiro, na 
cidade de Campina Grande/PB, em 1ª (pri-
meira) convocação para as 09h00min, com 
2/3(dois terços), dos trabalhadores da cate-
goria, e não havendo quórum legal, a mesma 
será realizada em 2ª (Segunda) convocação, 
para as 10h00min, com maioria simples dos 
presentes, para discutir e deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia :a) Leitura do Edital 
de Convocação, b)Autorizar a Federação a 
Celebrar Convenção coletiva de trabalho, 
Acordo Coletivo, ou ainda instaurar Dissídio 
coletivo de natureza econômica, com a cor-
respondente classe patronal, c) Autorização 
da assembleia Geral para efetuar desconto 
Taxa Confederativa, para custeio das assis-
tências da Federação, apenas no mês de 
maio de 2022 e d) Assuntos diversos. João 
Pessoa/PB, 17 de março de 2022. Thiago de 
Araújo Costa – Presidente.

CHAVES CONSTRUCOES E INCORPORA-
COES LTDA, CNPJ/MF nº 09.242.913/0001-
99, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agri-
cultura de Cabedelo, a Licença Previa, para a 
construção de um imóvel, multifamiliar, a ser 
edificado nos Lotes 01,02 e 03 da Quadra C 
do Loteamento Leonor Viana – Cabedelo/PB.



30  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de março de 2022 Publicidades
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: 2610306 CPF: 008789114XX, CONTRATO: 2607400 CPF: 123991564XX, CON-
TRATO: 2233945 CPF: 123534154XX, CONTRATO: 6104172 CPF: 090720474XX, CONTRATO: 
6202670 CPF: 133071854XX, CONTRATO: 2613406 CPF: 135593214XX, CONTRATO: 2239297 
CPF: 090309654XX, CONTRATO: 2608938 CPF: 083378404XX, CONTRATO: 2237936 CPF: 
176496544XX, CONTRATO: 2235093 CPF: 173546554XX, CONTRATO: 2234374 CPF: 
142185954XX, CONTRATO: 2610634 CPF: 059647824XX, CONTRATO: 2240815 CPF: 
455025028XX, CONTRATO: 2613654 CPF: 024115084XX, CONTRATO: 2239031 CPF: 
700784234XX, CONTRATO: 2610580 CPF: 408185004XX, CONTRATO: 2700671 CPF: 
768984074XX, CONTRATO: 6107774 CPF: 084658034XX, CONTRATO: 21103279 CPF: 
139270374XX, CONTRATO: 2240342 CPF: 700323414XX, CONTRATO: 21100943 CPF: 
121526654XX, CONTRATO: 2611064 CPF: 713296694XX, CONTRATO: 2603925 CPF: 
111091504XX, CONTRATO: 6202007 CPF: 013697194XX, CONTRATO: 2701542 CPF: 
134467214XX, CONTRATO: 2613612 CPF: 080172797XX, CONTRATO: 2500266 CPF: 
717112854XX, CONTRATO: 2401717 CPF: 096464944XX, CONTRATO: 2220520 CPF: 
569942904XX, CONTRATO: 2600151 CPF: 155039144XX, CONTRATO: 6108181 CPF: 
068884244XX, CONTRATO: 2610379 CPF: 173955034XX, CONTRATO: 2401558 CPF: 
172299154XX, CONTRATO: 21104566 CPF: 714855474XX, CONTRATO: 2235638 CPF: 
396453044XX, CONTRATO: 2607120 CPF: 171167664XX, CONTRATO: 2607861 CPF: 
171921344XX, CONTRATO: 2610230 CPF: 174312684XX, CONTRATO: 6202405 CPF: 
008211574XX, CONTRATO: 2240879 CPF: 798651434XX, CONTRATO: 2700154 CPF: 
054434644XX, CONTRATO: 2607864 CPF: 133274334XX, CONTRATO: 21104928 CPF: 
045395944XX, CONTRATO: 2606369 CPF: 080439074XX, CONTRATO: 2605238 CPF: 
714626524XX, CONTRATO: 2700412 CPF: 160374734XX, CONTRATO: 2127950 CPF: 
107390614XX, CONTRATO: 2500392 CPF: 145909104XX, CONTRATO: 2239293 CPF: 
472436274XX, CONTRATO: 2236223 CPF: 168424504XX, CONTRATO: 2601432 CPF: 
153309594XX, CONTRATO: 2609338 CPF: 083703614XX, CONTRATO: 2141239 CPF: 
079703334XX, CONTRATO: 2240324 CPF: 007882224XX, CONTRATO: 6202602 CPF: 
826777194XX, CONTRATO: 2603350 CPF: 051284954XX, CONTRATO: 2605350 CPF: 
154481804XX, CONTRATO: 2610991 CPF: 710064344XX, CONTRATO: 2608979 CPF: 
121928544XX, CONTRATO: 2611491 CPF: 115975794XX, CONTRATO: 2239981 CPF: 
059432254XX, CONTRATO: 21105121 CPF: 717237834XX, CONTRATO: 2236824 CPF: 
154959614XX, CONTRATO: 2606638 CPF: 097303104XX, CONTRATO: 2614131 CPF: 
007057361XX, CONTRATO: 2235995 CPF: 154504074XX, CONTRATO: 2238233 CPF: 
125400534XX, CONTRATO: 2239133 CPF: 718727834XX, CONTRATO: 2401016 CPF: 
012127774XX, CONTRATO: 6104799 CPF: 365327478XX, CONTRATO: 2135311 CPF: 
123338484XX, CONTRATO: 2608765 CPF: 117601054XX, CONTRATO: 2240941 CPF: 
035947614XX, CONTRATO: 2225508 CPF: 116416714XX, CONTRATO: 2236872 CPF: 
713024384XX, CONTRATO: 2236722 CPF: 110250624XX, CONTRATO: 21105178 CPF: 
692417164XX, CONTRATO: 2500435 CPF: 483271154XX, CONTRATO: 2605293 CPF: 
115814624XX, CONTRATO: 2604666 CPF: 106551224XX, CONTRATO: 2230772 CPF: 
144976414XX, CONTRATO: 2236838 CPF: 702478934XX, CONTRATO: 2700349 CPF: 
107812454XX, CONTRATO: 2240205 CPF: 075042934XX, CONTRATO: 2240332 CPF: 
025240174XX, CONTRATO: 2701365 CPF: 124426274XX, CONTRATO: 2169462 CPF: 
753347204XX, CONTRATO: 2239102 CPF: 129177684XX, CONTRATO: 2164970 CPF: 
110475224XX, CONTRATO: 2609359 CPF: 063408994XX, CONTRATO: 21100034 CPF: 
691509904XX, CONTRATO: 2232443 CPF: 123717174XX, CONTRATO: 2607432 CPF: 
171248114XX, CONTRATO: 2236819 CPF: 057526184XX, CONTRATO: 2240504 CPF: 
139250814XX, CONTRATO: 2236839 CPF: 712414784XX, CONTRATO: 2606121 CPF: 
030368281XX, CONTRATO: 2401494 CPF: 072399694XX, CONTRATO: 2234140 CPF: 
710020314XX, CONTRATO: 2605917 CPF: 107891664XX, CONTRATO: 2607295 CPF: 
166804624XX, CONTRATO: 2602764 CPF: 161295274XX, CONTRATO: 2234747 CPF: 
023793744XX, CONTRATO: 2701854 CPF: 700761754XX, CONTRATO: 4101880 CPF: 
052934744XX, CONTRATO: 2609950 CPF: 173961084XX, CONTRATO: 2240874 CPF: 
250962144XX, CONTRATO: 2235844 CPF: 095524294XX, CONTRATO: 2237605 CPF: 
176523724XX, CONTRATO: 2610867 CPF: 056619474XX, CONTRATO: 2609391 CPF: 
122730534XX, CONTRATO: 2238617 CPF: 709208534XX, CONTRATO: 2610523 CPF: 
107353284XX, CONTRATO: 2240812 CPF: 031646152XX, CONTRATO: 2230228 CPF: 
127205384XX, CONTRATO: 2604046 CPF: 159387764XX, CONTRATO: 2231376 CPF: 
952058884XX, CONTRATO: 2608501 CPF: 726027914XX, CONTRATO: 2610348 CPF: 
174326604XX, CONTRATO: 2701553 CPF: 110838504XX, CONTRATO: 2232054 CPF: 
009042154XX, CONTRATO: 6201369 CPF: 982969574XX, CONTRATO: 2606534 CPF: 
115949374XX, CONTRATO: 2610810 CPF: 045470434XX, CONTRATO: 2154131 CPF: 
107916004XX, CONTRATO: 0233808 CPF: 190931794XX, CONTRATO: 6106448 CPF: 
131902294XX, CONTRATO: 4103459 CPF: 087261584XX, CONTRATO: 2606398 CPF: 
853585924XX, CONTRATO: 2612424 CPF: 715020544XX, CONTRATO: 2239542 CPF: 
157513804XX, CONTRATO: 6105205 CPF: 036142213XX, CONTRATO: 2611970 CPF: 
171516904XX, CONTRATO: 2609626 CPF: 713724374XX, CONTRATO: 2609221 CPF: 
055546214XX, CONTRATO: 2603095 CPF: 164150574XX, CONTRATO: 2239084 CPF: 
078385754XX, CONTRATO: 2608723 CPF: 097168614XX, CONTRATO: 2232414 CPF: 
147792454XX, CONTRATO: 21101968 CPF: 115753384XX, CONTRATO: 2612797 CPF: 

167371124XX, CONTRATO: 2609272 CPF: 173537704XX, CONTRATO: 6202472 CPF: 
080837484XX, CONTRATO: 2401926 CPF: 012450574XX, CONTRATO: 2232127 CPF: 
010174294XX, CONTRATO: 2600183 CPF: 710339534XX, CONTRATO: 2401712 CPF: 
096464964XX, CONTRATO: 2239074 CPF: 177805964XX, CONTRATO: 2239575 CPF: 
177544824XX, CONTRATO: 2613989 CPF: 074060444XX, CONTRATO: 2604874 CPF: 
166791904XX, CONTRATO: 2231761 CPF: 126300584XX, CONTRATO: 21104600 CPF: 
149008364XX, CONTRATO: 2605092 CPF: 148072074XX, CONTRATO: 2612813 CPF: 
094140274XX, CONTRATO: 2117753 CPF: 022343394XX, CONTRATO: 6202285 CPF: 
069516674XX, CONTRATO: 2701222 CPF: 045007764XX, CONTRATO: 21102723 CPF: 
424479254XX, CONTRATO: 2235504 CPF: 173877944XX, CONTRATO: 21101762 CPF: 
007911974XX, CONTRATO: 2238598 CPF: 701110164XX, CONTRATO: 2613125 CPF: 
081612854XX, CONTRATO: 2602811 CPF: 057655734XX, CONTRATO: 2608990 CPF: 
676534644XX, CONTRATO: 2231576 CPF: 715738434XX, CONTRATO: 2239854 CPF: 
712781364XX, CONTRATO: 2606624 CPF: 711786344XX, CONTRATO: 2609388 CPF: 
090497904XX, CONTRATO: 2233558 CPF: 155192964XX, CONTRATO: 2234749 CPF: 
172868074XX, CONTRATO: 2239537 CPF: 139678854XX, CONTRATO: 2236890 CPF: 
023857224XX, CONTRATO: 2240469 CPF: 174189624XX, CONTRATO: 2610261 CPF: 
014265734XX, CONTRATO: 2234499 CPF: 021548394XX, CONTRATO: 2240495 CPF: 
158239044XX, CONTRATO: 2602344 CPF: 129608754XX, CONTRATO: 21102836 CPF: 
146711624XX, CONTRATO: 2605135 CPF: 146151874XX, CONTRATO: 21102828 CPF: 
715660444XX, CONTRATO: 2608370 CPF: 172335754XX, CONTRATO: 2600103 CPF: 
717455944XX, CONTRATO: 2235974 CPF: 046512954XX, CONTRATO: 6105417 CPF: 
012264194XX, CONTRATO: 2235956 CPF: 146249494XX, CONTRATO: 2613742 CPF: 
140881474XX, CONTRATO: 2609184 CPF: 030156064XX, CONTRATO: 2614118 CPF: 
068450484XX, CONTRATO: 2140528 CPF: 137716814XX, CONTRATO: 2613909 CPF: 
106787824XX, CONTRATO: 2234680 CPF: 705828284XX, CONTRATO: 2607802 CPF: 
209816297XX, CONTRATO: 2240546 CPF: 172049904XX, CONTRATO: 2234346 CPF: 
172794594XX, CONTRATO: 2613728 CPF: 008922294XX, CONTRATO: 2601767 CPF: 
229561808XX, CONTRATO: 2613666 CPF: 122078204XX, CONTRATO: 2235450 CPF: 
162779684XX, CONTRATO: 2611127 CPF: 110055574XX, CONTRATO: 2233333 CPF: 
154317934XX, CONTRATO: 2608787 CPF: 020729724XX, CONTRATO: 2604496 CPF: 
166386184XX, CONTRATO: 2239737 CPF: 170409634XX, CONTRATO: 2240666 CPF: 
093013524XX, CONTRATO: 2239949 CPF: 463685868XX, CONTRATO: 2701137 CPF: 
703342704XX, CONTRATO: 2237194 CPF: 094561424XX, CONTRATO: 2239376 CPF: 
098241314XX, CONTRATO: 2603180 CPF: 110248444XX, CONTRATO: 2401114 CPF: 
095022484XX, CONTRATO: 6104855 CPF: 504223754XX, CONTRATO: 6106190 CPF: 
007584734XX, CONTRATO: 2606653 CPF: 709696874XX, CONTRATO: 2609892 CPF: 
716460834XX, CONTRATO: 2702243 CPF: 125118784XX, CONTRATO: 2236523 CPF: 
707593664XX, CONTRATO: 2240372 CPF: 120265214XX, CONTRATO: 21102299 CPF: 
055308314XX, CONTRATO: 2605625 CPF: 709115854XX, CONTRATO: 2608411 CPF: 
065349744XX, CONTRATO: 6105068 CPF: 083960164XX, CONTRATO: 2500268 CPF: 
711411714XX, CONTRATO: 2500349 CPF: 131996294XX, CONTRATO: 2607939 CPF: 
717897774XX, CONTRATO: 2607914 CPF: 054413534XX, CONTRATO: 2607770 CPF: 
031131444XX, CONTRATO: 2233922 CPF: 155895864XX, CONTRATO: 2700404 CPF: 
710031284XX, CONTRATO: 6107403 CPF: 012107164XX, CONTRATO: 2240525 CPF: 
175727734XX, CONTRATO: 2118488 CPF: 674693104XX, CONTRATO: 2235561 CPF: 
107794874XX, CONTRATO: 2603922 CPF: 138892864XX, CONTRATO: 2613164 CPF: 
009236224XX, CONTRATO: 2239033 CPF: 173103604XX, CONTRATO: 2240196 CPF: 
025064074XX, CONTRATO: 2606512 CPF: 080909874XX, CONTRATO: 2612554 CPF: 
170234904XX, CONTRATO: 2600153 CPF: 144757284XX, CONTRATO: 2238913 CPF: 
177828974XX, CONTRATO: 2240542 CPF: 112314084XX, CONTRATO: 2239298 CPF: 
398305514XX, CONTRATO: 2234477 CPF: 172524554XX, CONTRATO: 2609127 CPF: 
173018014XX, CONTRATO: 2234948 CPF: 098518024XX, CONTRATO: 2605063 CPF: 
153308544XX, CONTRATO: 2607319 CPF: 738302594XX, CONTRATO: 2603263 CPF: 
164937834XX, CONTRATO: 2605805 CPF: 145162444XX, CONTRATO: 2236355 CPF: 
256406958XX, CONTRATO: 6106480 CPF: 301393844XX, CONTRATO: 2606330 CPF: 
144721164XX, CONTRATO: 2209061 CPF: 059707274XX, CONTRATO: 2702248 CPF: 
073248314XX, CONTRATO: 6201707 CPF: 022627094XX, CONTRATO: 2606734 CPF: 
057366184XX, CONTRATO: 21103885 CPF: 097007524XX, CONTRATO: 6201933 CPF: 
010357914XX, CONTRATO: 2199070 CPF: 138892964XX, CONTRATO: 2611807 CPF: 
064901054XX, CONTRATO: 2604260 CPF: 015152394XX, CONTRATO: 2177284 CPF: 
112331064XX, CONTRATO: 2613943 CPF: 121080364XX, CONTRATO: 2602135 CPF: 
140532854XX, CONTRATO: 6202929 CPF: 185905944XX, CONTRATO: 6108111 CPF: 
738002604XX, CONTRATO: 2219007 CPF: 117917034XX, CONTRATO: 2401653 CPF: 
138962794XX, CONTRATO: 2701248 CPF: 168323234XX, CONTRATO: 2600346 CPF: 
158040074XX, CONTRATO: 2500419 CPF: 093910484XX, CONTRATO: 2217716 CPF: 
129797384XX, CONTRATO: 2614090 CPF: 169574254XX, CONTRATO: 2237858 CPF: 
323150234XX, CONTRATO: 2237404 CPF: 009316314XX, CONTRATO: 6104450 CPF: 
910422834XX, CONTRATO: 2240276 CPF: 157458594XX, CONTRATO: 2240468 CPF: 
178966644XX, CONTRATO: 2233820 CPF: 063270784XX, CONTRATO: 2240308 CPF: 
104590374XX, CONTRATO: 2402205 CPF: 066368254XX, CONTRATO: 2401852 CPF: 
024952064XX, CONTRATO: 2604313 CPF: 166759504XX, CONTRATO: 2613690 CPF: 
173238754XX, CONTRATO: 2608591 CPF: 072617114XX, CONTRATO: 0220266 CPF: 
188775914XX, CONTRATO: 2607626 CPF: 132195674XX, CONTRATO: 2603989 CPF: 
166443164XX, CONTRATO: 2609413 CPF: 157242174XX, CONTRATO: 2607942 CPF: 
701024914XX, CONTRATO: 2607270 CPF: 115992664XX, CONTRATO: 2605499 CPF: 
171142604XX, CONTRATO: 2604330 CPF: 116695464XX, CONTRATO: 2611817 CPF: 
701215394XX, CONTRATO: 2240247 CPF: 179182654XX, CONTRATO: 2231951 CPF: 
126853794XX, CONTRATO: 21103872 CPF: 114199904XX, CONTRATO: 2234191 CPF: 
704285444XX, CONTRATO: 21102317 CPF: 137640704XX, CONTRATO: 2400385 CPF: 
567396808XX, CONTRATO: 2607876 CPF: 168145994XX, CONTRATO: 2229697 CPF: 

110656254XX, CONTRATO: 2234618 CPF: 009492374XX, CONTRATO: 2601776 CPF: 
062739564XX, CONTRATO: 2613961 CPF: 121107474XX, CONTRATO: 21102988 CPF: 
061035924XX, CONTRATO: 2234578 CPF: 073616494XX, CONTRATO: 2500100 CPF: 
155198464XX, CONTRATO: 2402300 CPF: 177852814XX, CONTRATO: 2221984 CPF: 
107587164XX, CONTRATO: 2240501 CPF: 110125164XX, CONTRATO: 2613138 CPF: 
470385988XX, CONTRATO: 2608395 CPF: 114142028XX, CONTRATO: 2611059 CPF: 
138745464XX, CONTRATO: 2234478 CPF: 059993724XX, CONTRATO: 2603572 CPF: 
711970244XX, CONTRATO: 2610359 CPF: 174354084XX, CONTRATO: 2605440 CPF: 
700364584XX, CONTRATO: 6105880 CPF: 554208424XX, CONTRATO: 2160598 CPF: 
128184144XX, CONTRATO: 6201647 CPF: 690499124XX, CONTRATO: 2612527 CPF: 
929965314XX, CONTRATO: 2607540 CPF: 032537984XX, CONTRATO: 2174084 CPF: 
018416034XX, CONTRATO: 2240868 CPF: 134000094XX, CONTRATO: 2235191 CPF: 
084523314XX, CONTRATO: 2240418 CPF: 710709614XX, CONTRATO: 2606725 CPF: 
093524604XX, CONTRATO: 2611285 CPF: 104104444XX, CONTRATO: 2234639 CPF: 
000236034XX, CONTRATO: 2236848 CPF: 700422604XX, CONTRATO: 2240538 CPF: 
151170494XX, CONTRATO: 2607524 CPF: 026345774XX, CONTRATO: 2613446 CPF: 
048977174XX, CONTRATO: 2604676 CPF: 134769904XX, CONTRATO: 2240212 CPF: 
172738714XX, CONTRATO: 6103866 CPF: 910438594XX, CONTRATO: 2614033 CPF: 
071543844XX, CONTRATO: 2239554 CPF: 050899144XX, CONTRATO: 2606613 CPF: 
170123854XX, CONTRATO: 2607471 CPF: 146529514XX, CONTRATO: 6104891 CPF: 
065776904XX, CONTRATO: 6106399 CPF: 367647364XX, CONTRATO: 2614061 CPF: 
161115137XX, CONTRATO: 2609286 CPF: 753799024XX, CONTRATO: 21104569 CPF: 
112560534XX, CONTRATO: 2154674 CPF: 158592607XX, CONTRATO: 6106753 CPF: 
011352354XX, CONTRATO: 2609840 CPF: 170193474XX, CONTRATO: 2239394 CPF: 
117809724XX, CONTRATO: 2606851 CPF: 166964124XX, CONTRATO: 2607663 CPF: 
057739654XX, CONTRATO: 2611648 CPF: 026755684XX, CONTRATO: 2236215 CPF: 
086541304XX, CONTRATO: 2238257 CPF: 096962464XX, CONTRATO: 2240131 CPF: 
036102544XX, CONTRATO: 2238596 CPF: 133291204XX, CONTRATO: 6201860 CPF: 
064200074XX, CONTRATO: 2232981 CPF: 146248054XX, CONTRATO: 2240302 CPF: 
157869674XX, CONTRATO: 4104585 CPF: 000734174XX, CONTRATO: 2608593 CPF: 
008353834XX, CONTRATO: 2607025 CPF: 717017834XX, CONTRATO: 2231787 CPF: 
147841414XX, CONTRATO: 2240182 CPF: 026120264XX, CONTRATO: 2240594 CPF: 
033213354XX, CONTRATO: 2233564 CPF: 155227164XX, CONTRATO: 2236550 CPF: 
081991954XX, CONTRATO: 2240268 CPF: 009486824XX, CONTRATO: 2239311 CPF: 
394878734XX, CONTRATO: 2190934 CPF: 701069504XX, CONTRATO: 2702130 CPF: 
213235438XX, CONTRATO: 6104995 CPF: 028328264XX, CONTRATO: 2613362 CPF: 
173083844XX, CONTRATO: 2608346 CPF: 138414974XX, CONTRATO: 2608797 CPF: 
048129594XX, CONTRATO: 2606607 CPF: 102522574XX, CONTRATO: 2612779 CPF: 
176841484XX, CONTRATO: 2701194 CPF: 096464954XX, CONTRATO: 2613127 CPF: 
067096934XX, CONTRATO: 2400446 CPF: 131063034XX, CONTRATO: 2210351 CPF: 
035130184XX, CONTRATO: 2237767 CPF: 176606764XX, CONTRATO: 2240405 CPF: 
076472654XX, CONTRATO: 6107692 CPF: 096630244XX, CONTRATO: 2400436 CPF: 
159575424XX, CONTRATO: 2613884 CPF: 237199904XX, CONTRATO: 2611656 CPF: 
118106364XX, CONTRATO: 2604469 CPF: 798763154XX, CONTRATO: 2606491 CPF: 
504381234XX, CONTRATO: 2240494 CPF: 065465484XX, CONTRATO: 2240481 CPF: 
132361114XX, CONTRATO: 2224668 CPF: 114858714XX, CONTRATO: 2609168 CPF: 
110147324XX, CONTRATO: 6202396 CPF: 226132344XX, CONTRATO: 2604606 CPF: 
136793364XX, CONTRATO: 6107017 CPF: 031113064XX, CONTRATO: 2401304 CPF: 
847550753XX, CONTRATO: 2234222 CPF: 058089374XX, CONTRATO: 2239029 CPF: 
854737904XX, CONTRATO: 2240516 CPF: 037556024XX, CONTRATO: 2605493 CPF: 
158597574XX, CONTRATO: 2175869 CPF: 118971644XX, CONTRATO: 2605482 CPF: 
951212424XX, CONTRATO: 2605400 CPF: 164216614XX, CONTRATO: 6106712 CPF: 
218594138XX, CONTRATO: 2613848 CPF: 175954734XX, CONTRATO: 2236487 CPF: 
058998751XX, CONTRATO: 2236885 CPF: 031711704XX, CONTRATO: 2604537 CPF: 
062732124XX, CONTRATO: 2604828 CPF: 007560104XX, CONTRATO: 2239867 CPF: 
083045034XX, CONTRATO: 2240893 CPF: 179292814XX, CONTRATO: 2610184 CPF: 
029799204XX, CONTRATO: 2700215 CPF: 158089274XX, CONTRATO: 6203142 CPF: 
055689564XX, CONTRATO: 2606500 CPF: 292236808XX, CONTRATO: 2240296 CPF: 
098411414XX, CONTRATO: 6106128 CPF: 929855644XX, CONTRATO: 6106138 CPF: 
055796554XX, CONTRATO: 2608164 CPF: 846620347XX, CONTRATO: 2701870 CPF: 
132921064XX, CONTRATO: 2215766 CPF: 111098084XX, CONTRATO: 2613357 CPF: 
705040424XX, CONTRATO: 2239397 CPF: 177480314XX, CONTRATO: 2607965 CPF: 
701877264XX, CONTRATO: 2239980 CPF: 073432704XX, CONTRATO: 2614142 CPF: 
138864054XX, CONTRATO: 2402148 CPF: 166352954XX, CONTRATO: 2700576 CPF: 
127794234XX, CONTRATO: 2110075 CPF: 099339024XX, CONTRATO: 2603323 CPF: 
163114054XX, CONTRATO: 2400480 CPF: 155588144XX, CONTRATO: 2236152 CPF: 
129058934XX, CONTRATO: 2600608 CPF: 717748844XX, CONTRATO: 2240485 CPF: 
714198014XX, CONTRATO: 2611247 CPF: 169607354XX, CONTRATO: 6105723 CPF: 
436922734XX, CONTRATO: 2232003 CPF: 148264754XX, CONTRATO: 6201960 CPF: 
834858564XX, CONTRATO: 2234016 CPF: 717301084XX, CONTRATO: 2608950 CPF: 
709235554XX, CONTRATO: 2610267 CPF: 174180154XX, CONTRATO: 2234597 CPF: 
930225304XX, CONTRATO: 2237976 CPF: 014343584XX, CONTRATO: 2608329 CPF: 
172049674XX, CONTRATO: 6104730 CPF: 049867434XX, CONTRATO: 2401530 CPF: 
042518644XX, CONTRATO: 2609683 CPF: 056965985XX, CONTRATO: 2601404 CPF: 
148003844XX, CONTRATO: 2238738 CPF: 111069914XX, CONTRATO: 2229968 CPF: 
799069664XX, CONTRATO: 2240536 CPF: 115078334XX, CONTRATO: 6106809 CPF: 
008247454XX, CONTRATO: 2608746 CPF: 153374204XX, CONTRATO: 6106264 CPF: 
237131604XX, CONTRATO: 2142542 CPF: 012620054XX, CONTRATO: 6107010 CPF: 
705075014XX, CONTRATO: 2604938 CPF: 711396504XX, CONTRATO: 2609673 CPF: 
085297477XX, CONTRATO: 2240333 CPF: 713048504XX, CONTRATO: 2612746 CPF: 
084633004XX
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