
Antigo colégio Nossa Senhora das Neves passará por reforma para receber órgãos públicos e startups voltados à ciência e inovação. Página 5

Obras do Parque Tecnológico têm início em JP

@jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

João Pessoa flexibiliza o uso de 
máscaras a partir deste sábado

novo decreto

Item fica desobrigado em locais abertos e para crianças menores de 12 anos, inclusive em ambientes fechados. Página 4

n  “Por aqui, inimigos como a fome, 
o desemprego e a desesperança 
transformaram as ruas em campos 
desoladores”. 

Editorial

Página 2

n  “Há muito desativado, o Cemitério 
de São Miguel Arcanjo remonta ao 
tempo em que um terrível surto de 
cólera se alastrou pelo Cariri”.

Vanderley de Brito
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Alexandre de 
Moraes determina 
bloqueio do app 
Telegram no Brasil

Ministro do STF justifi-
cou a decisão com base no 
descumprimento de medi-
das judiciais anteriores.
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Descontrole da 
inflação no país 
afeta mais as 
mulheres

Segundo a Febraban, 
86% delas sentem os efei-
tos no consumo de ali-
mentos e outros produtos.
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Dia da Síndrome 
de Down: Funad 
realiza ações 
sobre Censo PcD 

Data será celebrada 
segunda-feira com foco 
no Cadastro Estadual da 
Pessoa com Deficiência.
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Papa Francisco 
diz que a guerra 
é “abuso perverso 
de poder”

Pontífice não citou a Rús-
sia em suas condenações, 
mas usou frases como “agres-
são armada inaceitável”.
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copa NE: Belo e Sousa 
lutam para passar etapa

Times paraibanos disputam, neste 
sábado, fora de casa, as vagas restantes 
para a próxima fase do campeonato. 
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

590.923

29.576.397

463.891.646

10.169

656.867

6.058.277
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

---------

406.139.466

11.048.016.342

434.898

28.163.904

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

RECUPERADOS

Orquestra de Samba de 
Mulheres faz sua estreia

Grupo (foto) realiza primeira apresentação 
oficial hoje, com canções autorais e releitura 
de clássicos, famosos em vozes femininas.
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Miá Mello volta ao teatro
Atriz fala ao jornal A União sobre ‘Mãe 

Fora da Caixa’, que apresenta hoje em JP.
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PB fará 
campanhas 
contra 
sarampo e 
influenza

Vacinação começa no dia 4 de abril e 
segue até 3 de junho. Atendimento será 
realizado por etapas. 
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Bem longe das terras eslavas, cidades brasileiras também vivem e sofrem 
os flagelos de suas guerras diárias. Por aqui, inimigos como a fome, o de-
semprego e a desesperança transformaram as ruas em campos desoladores.

Basta que se queira enxergar as vítimas. Elas estão em cada sinal de trân-
sito, com súplicas escritas em pedaços de papelão sujo; nas calçadas, onde 
corpos exaustos e esquálidos se amontoam; ou à frente de casas e edifícios, 
com cabeças e braços dentro de depósitos de lixo em busca de restos de co-
mida ou algo que possa ser vendido na cooperativa de reciclagem.

Nessas mesmas ruas, jovens vagueiam com olhar perdido, sem perspec-
tivas, sem destino, sem casa para retornar. Não estudam, não trabalham. 
Não pensam no futuro porque o presente quase já não existe.

Diariamente, travam uma guerra pela sobrevivência. Precisam de al-
guma maneira arrumar comida, água, um lugar para dormir à noite. Pre-
cisam escapar das armadilhas do tráfico de drogas, do vício, da violência. 
Nem sempre escapam.

É uma guerra silenciosa, sem os estampidos das bombas, sem explosões, 
mas as marcas da violência provocada pela miséria estão no rosto, na pele, 
nos olhos de cada uma das vítimas. Porque a fome é um inimigo cruel! Re-
tira das pessoas o prazer pela vida, a esperança, os sonhos... Rouba-lhes a 
coragem.

São pelo menos 20 milhões de pessoas passando fome no país, e cerca 
de 116 milhões – mais da metade da população brasileira – enfrentando al-
gum grau de insegurança alimentar. Não sabem, portanto, se no dia seguin-
te, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte haverá alimento na mesa.

“Nunca houve uma situação tão séria com relação à fome no Brasil”, aler-
tou a vice-coordenadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Se-
gurança Alimentar e Nutricional (Penssan), Sandra Chaves. Ela cobra do 
Governo Federal medidas enérgicas e urgentes que permitam o acesso de 
todos ao alimento, incluindo a regulamentação de preços de produtos da 
cesta básica.

Por óbvio, conflitos armados são brutais e inadmissíveis. Mas viver com 
fome ou morrer de fome, em pleno 2022, é tão desumano quanto. E parece 
algo ainda mais absurdo.

A nossa guerra
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

São José e a obediência 
No mês de Março, os católicos celebram 

a memória solene de São José, sempre no 
dia 19. O Esposo da Virgem Maria é o guar-
dião da família de Jesus e Patrono da Igre-
ja universal. Quando detemos os olhos na 
imagem tradicional do pai adotivo de Jesus, 
podemos constatar a singeleza de um pai a 
segurar seu filho, e o faz de maneira firme e 
amorosa. O glorioso São José segura Aque-
le que sustentou e salvou o mundo na cruz. 
Podemos imaginar quanta harmonia existiu 
na família de Nazaré, Jesus, Maria e José. O 
rancor e impaciência não conheceu o lar de 
José. Todo pai que assume verdadeiramente 
o seu papel sabe segurar e proteger seu filho 
nos braços, e naquela família não foi diferen-
te. Habitou entre eles relações amorosas de 
sacrifício e de entrega mútua.

Sabemos que o único mediador entre 
Deus e os homens é Nosso Senhor, Ele é a 
única ponte que nos propicia a comunhão 
com o Pai. Os santos fazem mediação por-
que estão na única mediação de Jesus. O 
testemunho dos santos explica as Sagradas 
Escrituras. E o que dizer de um santo que 
cuidou do Menino Jesus? Uma das prin-
cipais virtudes de São José, fora a da obe-
diência. Em tudo ele cumpriu a vontade de 
Deus em sua vida e na de sua pequena fa-
mília. O mundo que habitamos está acostu-
mado a divergir do caminho da obediência, 
habituou-se a ser autônomo e a não que-
rer depender de Deus. O pai de Jesus cui-
dou Daquele que nos mostrou o caminho 
da obediência, aprendeu bem a tornar-se 
dócil e escolheu a via da imolação e entre-
ga da vontade.

A Solenidade de São José não dispersa o 
espírito próprio do tempo quaresmal, mas 
nos convida a ter as mesmas virtudes que 
também marcam o tempo penitencial da 
quaresma. Quaresma é tempo de conversão, 
tempo especial de imitar os santos da Igreja, 
para que possamos seguir a mesma estrada 

destes que nos levarão à Páscoa definitiva.
Uma família cristã para parecer-se com 

a família de Nazaré precisa viver os valores 
inegociáveis do Evangelho. Estes exigem, 
acima de tudo, a escolha de viver para o ou-
tro. Podemos imaginar inúmeras cenas fa-
miliares que povoaram a casa de José; quan-
tas vezes o Menino Deus correu livremente 
pelo chão, como faz toda criança normal, 
naquele lar tão humilde e repleto de amor. 
O amor, que se encarnou entre os homens, 
corria livremente porque assim age nos co-
rações que se abrem aos outros. Naque-
le Lar Redentor, o amor corria livremente, 
principalmente, porque Maria e José eram 
abertos à graça de Deus. Nada retinham e 
só conheciam a lógica evangélica do per-
der para ganhar. Que a intercessão do hu-
milde e grandioso São José nos favoreça a 
constante graça de cuidar de nossas famí-
lias. Seja-nos concedido o caminho das vir-
tudes da paciência e da escuta. Que o bondo-
so e patrono universal da Igreja nos ensine 
a amar Jesus com decisão firme e caridade 
aberta aos outros.

Dimas Batista de Toledo era (para não 
deixar em desuso um velho jargão do eco-
nomês), um classe-média-baixa originário 
do serviço público. Aposentado, comple-
mentava o orçamento com alguns traba-
lhos contábeis.

 Estabelecemos as nossas paralelas a par-
tir de A União de Juarez Batista com um ir-
mão do dr. Osias, Odemar Nacre Gomes, na 
gerência. Eu me firmando na redação e Di-
mas do outro lado, na parte contábil. Era ele 
quem fazia a folha de pessoal, espantando-
se, um belo dia, quando entrei esbaforido à 
sua procura e mandei duplicar o salário ge-
ral, que era uma miséria e ficou um pouqui-
nho acima do nível corrente na praça.

 Estávamos no governo de Pedro Gon-
dim, sensível àquele dia-e-noite de jornal, 
das linotipos escaldantes, das velhas impres-
soras, incomodando a vizinhança da praça 
com o roncar e as cilindradas das nossas ve-
lhas máquinas. Cumpre lembrar que o go-
vernador morava no Palácio, sofria de in-
sônia, sendo difícil a madrugada que não 
telefonasse para alguma pergunta ou re-
comendação. Por conta disso Manuel Cos-
teira Neto fazia do sofá da diretoria seu lei-
to cativo. 

Bem... Um dia em que Hilton Marinho 
foi ao Rio e deixou comigo as chaves da dire-
toria, dando-me carta branca, corri a dr. Pe-
dro, dosei a insônia dele com a penúria dos 
que moíam o jornal e arranquei a aprovação 
de uma folha que faltou pouco para dobrar 
os salários. Gritei para Dimas que a refizes-
se antes que o chefão pudesse se arrepender. 

E na minha caminhada de idoso volto 
a ver Dimas a pedalar tranquilamente a bi-
cicleta que o conduziu sem ambições   pela 
vida inteira. Nas últimas décadas, era assim 
que nos encontrávamos. Eu esticando as per-
nas ao sol da manhã, ele pedalando francis-
canamente em demanda da sala que man-
tinha na Torre, o cabelo penteado para trás, 
bem preto, liso e brilhante. 

 Aí veio uma moto negra, envenenada 
e partiu-lhe a vida que tinha tudo para ser 
longa e bem conservada. Moto embesoura-
da que irrompeu subitamente ninguém viu 
de onde.

 Da minha mesma idade, Dimas vinha 
sabendo se conciliar com o tráfego do auto-
móvel. Seguia a sua trilha e o carro a dele, os 
sentidos de defesa cada vez mais se adaptan-
do. Não contava com o invisível.  

É que nesta quinta-feira, ao sair da Uni-
med, cruzei na porta com uma cópia perfei-
ta de Dimas. Quase o chamava. O mesmo 
cabelo, o mesmo rosto até onde a máscara 
permitiu reconhecer. Mas aí vem o corte da 
lembrança triste. 

Cruzo a rua que contorna a praça e me 
vejo sob as cássias de teto alto e amplo de 
agora, preso à súbita lembrança de Dimas 
e, aos poucos, a seu contemporâneo remo-
to refugiado naquele mesmo túnel verde, 
infiltrado de sol, próximo do pequeno cha-
lé onde morei menos de ano e, não sei por 
que sempre me surge como reprise de algu-
ma incerteza.   

Num cruzar de porta

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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A Fundação Centro Inte-
grado de Apoio ao Portador 
de Deficiência (Funad) vai 
lembrar o Dia Internacional 
da Síndrome de Down, que 
transcorre na próxima se-
gunda-feira (21), com ações 
que ocorrerão durante toda 
a semana (até sexta-feira, 25), 
com foco no Cadastro Esta-
dual da Pessoa com Deficiên-
cia (Censo PcD). Estão pre-
vistas mobilizações, a partir 
de segunda-feira (21), em es-
colas e instituições de reabi-
litação públicas e privadas 
com o tema “Inclusão signi-
fica...tirar da invisibilidade: 
se faça visto pelo Censo PcD 
da Paraíba”.  

Durante toda a semana, 
a Funad usará suas redes 
sociais para divulgar depoi-
mentos de usuários e famí-
lias, que falam sobre suas 
experiências positivas na 
instituição e a importância 
do Censo, uma ferramenta 
criada pelo Governo do Es-
tado que tem o objetivo de 
conhecer melhor o universo 
da pessoa com deficiência na 
Paraíba e, assim, investir ain-
da mais na implantação de 
políticas públicas em favor 
dessa população. Atualmen-
te, 153 pessoas com síndro-
me de Down são atendidas 
pela Funad.

Todas as ações buscam 
dar maior visibilidade à pes-
soa com síndrome de Down, 
mostrar como ela pode aces-
sar os serviços da Funad, os 
direitos e, sobretudo, am-
pliar a luta por mais inclusão 
e acessibilidade nos diversos 
setores, como educação, saú-
de e mercado de trabalho. 

A pessoa com síndro-
me de Down é atendida na 
Funad, por meio da Coor-
denadoria de Atendimento 
ao Portador de Deficiência 
Mental (Codam). Os serviços 
ofertados são: psicologia, psi-
copedagogia, terapia ocupa-
cional, fonoaudiologia, ser-
viço social – para usuários e 
famílias – fisioterapia e ativi-
dades artísticas e esportivas.

Segundo a presidente da 
Funad, Simone Jordão, esse 

A Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde – PB Saúde – 
publicou na edição de ontem, 
do Diário Oficial do Estado 
(DOE), o 2º edital de convoca-
ção dos aprovados do concur-
so público 01/2021. A lista con-
templa cargos de nível médio, 
técnico e superior, entre can-
didatos de ampla concorrên-
cia e Pessoas Com Deficiên-
cia (PCD). Ao todo, mais de 
750 profissionais poderão en-
viar os documentos para ad-
missão, por meio do endereço 
eletrônico: https://respondi.
app/JaBbukNP até as 23h59m 
da próxima quarta-feira (23).

De acordo com o diretor 
superintendente da Fundação, 
Daniel Beltrammi, a atual con-
vocação seguirá com o preen-
chimento do quadro funcional 
da primeira unidade geren-
ciada pela PB Saúde, o Hos-
pital Metropolitano, em San-
ta Rita. “Estamos convocando 

757 candidatos para atuar nas 
áreas administrativas, técni-
cas e assistenciais do Metro-
politano. O processo de ad-
missão seguirá conforme o 
modelo já adotado anterior-
mente, 90% digital. Os convo-
cados devem ficar atentos ao 
prazo para o envio dos docu-
mentos necessários, conforme 
o cargo”, pontuou.

O gerente executivo de 
Gestão de Pessoas da Funda-
ção, Harlison Aquino, esclare-
ceu que após o envio, os docu-
mentos seguem para a fila de 
conferência, considerando os 
critérios estabelecidos nos edi-
tais publicados. “Nosso time 
de RH vai avaliar, de acordo 
com o edital, os documentos 
enviados, e estando coeren-
te, será agendado o exame ad-
missional. Caso necessite de 
alguma correção, entraremos 
em contato por e-mail, e nes-
ses casos, o candidato terá o 

prazo de até 72h para encami-
nhar os arquivos pertinentes à 
correção necessária”, explicou.

“No site da Fundação está 
disponível o check-list de Ad-
missão, com os documentos 
exigidos, assim como o Ter-
mo para Tratamento de Da-
dos Pessoais [LGPD]. Em caso 
de dúvidas, a nossa Central de 
Atendimento continua funcio-
nando de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 16h30, através do 
3229-9103”, acrescentou Harli-
son Aquino.

Ao todo, o concurso da PB 
Saúde já convocou 1.363 can-
didatos aptos na fase de pro-
vas objetivas e de títulos. De 
acordo com o edital, o con-
curso tem validade de 24 me-
ses, podendo ser prorrogáveis 
por mais 24 meses.

Assinaturas de contrato
Nas últimas semanas a 

Fundação PB Saúde realizou 

cerimônias para assinatura de 
contrato e integrações, com os 
concursados listados no 1º edi-
tal de convocação, lançado em 
11 de fevereiro deste ano. Os 
aprovados em todas as etapas, 
seguem o plano de admissão, 
com o agendamento e convo-
cação por e-mail para compa-
recimento ao Hospital Metro-
politano.

Codam
A pessoa com 

síndrome de Down 
é atendida na 

Funad, por meio 
da Coordenadoria 

de Atendimento 
ao Portador de 

Deficiência Mental

Fundação PB Saúde contempla mais de 750 aprovados
Segundo edital de convocação

Os primeirOs 
vOOs dO irmãO 

em meiO aOs parabéns pelO seu 
aniversáriO, efraim crava uma 
data querida na próxima semana 

“é a Geni dO  
mOmentO” 

“Essa candidatura não me perten-
ce mais. Eu disse ao governador que 
meu sonho é representar a Paraíba 

no Senado”. Ao confirmar en-
contro com João Azevêdo (PSB) 
– “Conversa tranquila e serena 
com o governador”, classificou – 
o deputado Efraim Filho (União 

Brasil), que ontem completou 42 anos e celebrou a data 
com aliados, cravou um prazo em que será anunciado 
o destino que a sua pré-candidatura ao Senado toma-
rá, daqui por diante. “A partir da semana que vem, aí 
começa a tomada de decisão sobre a chapa”, disse à 
imprensa que cobriu seu prestigiado aniversário. No 
que depender do empenho do presidente do PSB da 
Paraíba, deputado Gervásio Maia, que esteve presen-
te ao aniversário, o parlamentar ficará na base gover-
nista. “Irei trabalhar para manter o nosso time coeso. 
O governador é um homem do diálogo. Temos que fa-
zer uma chapa para somar e não para subtrair”, de-
fendeu, dando a entender que ainda existe a possibi-
lidade de que tanto Efraim quanto Aguinaldo Ribeiro 
(PP), também pré-candidato a senador, sejam acomo-
dados na composição da majoritária. Há quem acre-
dite que, na undécima hora, um dos dois aceitará ocu-
par a vaga de candidato a vice-governador. Entre os 
que assim pensam, o argumento é: saindo a chapa vi-
toriosa, o vice seria, naturalmente, o próximo candida-
to a governador do grupo, em 2026. Faz sentido. Essa 
avaliação confere ao cargo uma importância singu-
lar. E dá ao ocupante uma perspectiva de futuro pro-
missor, politicamente falando.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

republicanOs apOia GOvernadOr 
e efraim “em qualquer cenáriO” 

“um Grande eventO de filiaçãO” 

uma cartilha sObre eleições 

‘nãO vamOs desistir dO brasil’ 

O Republicanos fará, nas palavras de Raniery 
Paulino, pré-candidato a deputado federal, “um 
grande evento de filiação, no próximo dia 26”. Assim 
como a dele, será oficializada também a filiação do 
presidente da ALPB, Adriano Galdino, que deixou 
recentemente o Avante. “Estou advogando a tese de 
fazer no Esporte Clube Cabo Branco, mas isso será 
decidido por Hugo Motta”, disse, ressaltando que 
“estaremos hipotecando nosso apoio à reeleição 
do governador”.      

Procurador-geral do Estado, Fábio Andrade infor-
ma que a pasta da qual é titular está “preparando 
uma cartilha orientativa para secretários” e outros 
auxiliares do Governo do Estado com normas sobre 
as eleições de outubro. O objetivo é apresentar o 
que estabelece a Lei das Eleições, sobretudo o teor 
do artigo 73, que trata sobre condutas vedadas. No 
próximo mês, será realizado um seminário com todos 
os secretários para a apresentação da cartilha.  

Finalmente, Geraldo Alckmin bateu o martelo e se 
filiará ao PSB para ser candidato a vice-presidente 
na chapa de Lula (PT). Em postagem no Twitter, usou 
frase do ex-governador de Pernambuco, Eduardo 
Campos – morto em acidente de avião, em 2014 –, 
para registrar a sua decisão: ‘Não vamos desistir 
do Brasil’. E escreveu: “O momento exige grandeza 
política, espírito público e união. A política precisa 
enxergar as pessoas. Não vamos deixar ninguém 
para trás”.  

No atual cenário eco-
nômico do país, com a 
escada de preços dos 
combustíveis, a Petro-
bras, de fato, se viu 
‘apedrejada’ por todos 
os lados, notadamente 
por críticas à política 
de preços vinculada 
ao dólar, que termina 
por catapultar o preço 
dos produtos. Bom hu-
mor teve o ex-senador 
Cristovam Buarque ao 
tratar do tema, no Twit-
ter: “As pessoas gos-
tam de uma Geni para 
apanhar de todos. A 
Petrobras é a Geni do 
momento: apanha da 
direita e da esquerda”.   

Enquanto Efraim Filho 
tenta decolar mais alto 
na política, com a sua 
pré-candidatura ao Se-
nado Federal, o irmão 
dele, George Morais, 
titular da Superinten-
dência Executiva de 
Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob-
JP), ensaia seus primei-
ros voos na política par-
tidária: será candidato 
a deputado estadual. 
Pelo calendário elei-
toral que versa sobre 
a prazo para desin-
compatibilização, ele 
tem até o final de abril 
para deixar a pasta 
municipal.

Aliado de João Azevêdo, o deputado federal Hugo 
Motta, que preside o Republicanos no estado, rea-
firmou que o seu partido apoiará a pré-candidatura 
de Efraim Filho em qualquer cenário, mas reforçou 
que o seu grupo político tem um compromisso com a 
reeleição do governador. Isso é prego batido, ponta 
virada, como se diz no jargão popular. É a mesma 
opinião expressa pelo correligionário Adriano Gal-
dino, presidente da ALPB. 

Atividades ocorrerão durante a semana, com encerramento na sexta-feira

Funad realiza série de
ações sobre o Censo PcD

dia da Síndrome de down

Atualmente, 153 pessoas com síndrome de Down são atendidas pela Funad, na capital

é um mês importante para a 
visibilidade da pessoa com 
síndrome de Down, porque 
os diversos setores, desde 
gestores, instituições e so-
ciedade civil, se unem para 
debater avanços nas políti-
cas públicas, conquistas e 
lutas do cotidiano dessa po-
pulação e este ano, com foco 
no Censo PcD/PB, que vai 
identificar quantas pessoas 
com síndrome de Down vi-
vem na Paraíba e, assim, 
ajudá-las muito mais. 

“O Governo da Paraíba 
tem trabalhado junto à Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Humano e Funad, para 
que tenhamos esse perfil 
traçado e possamos am-
pliar as políticas publicas, 
não apenas para esse setor 

específico, mas para todas 
as pessoas com deficiência, 
portanto, é fundamental a 
participação de todos. Ire-
mos a todos os lugares e a 
população, prefeituras, en-
tidades, podem nos ajudar”, 
disse Simone Jordão.

Para participar do Censo 
PcD/PB, lançado em setem-
bro do ano passado, basta 
acessar o link https://parai-
ba.pb.gov.br/censo-da-pes-
soa-com-deficiencia-pb/
censo-pessoa-com-deficien-
cia-pb

O Dia Internacional da 
Síndrome de Down é co-
memorado em 21 de mar-
ço e tem o objetivo de cele-
brar a vida das pessoas com 
essa síndrome e ressaltar a 
importância da inclusão e 

busca de melhores oportu-
nidades entre suas famílias 
e a sociedade.

Foto: Roberto Guedes
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Ao todo, o 
concurso da 
PB Saúde já 
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1.363 
candidatos 
aptos na fase 
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 Há dois anos, no dia 18 
de março de 2020, a Paraí-
ba confirmou o seu primeiro 
caso de contaminação pela 
Covid-19. Com o desconhe-
cimento mundial a respeito 
da doença, as medidas para 
o enfrentamento à pande-
mia começaram bem antes 
dessa confirmação pelo Go-
verno do Estado, através da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), e as prefeituras das 
223 cidades paraibanas. 

O reflexo do cuidado e 
atenção especializado pôde ser 
notado durante todo o período 
de pandemia. Durante todo 
esse período, a Paraíba foi um 
dos únicos estados do país em 
que não houve, em momento 
algum, colapso do sistema de 
saúde ou filas de espera para 
atendimento nos hospitais pú-
blicos de referência para o tra-
tamento da Covid-19.

Em novembro de 2021, o 

Governo da Paraíba teve a 
gestão de crise reconhecida 
nacionalmente. A partir de 
estudos realizados pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), que abordou 
como os governos estaduais 
filtraram evidências cientí-
ficas e as incorporaram em 
políticas de enfrentamento 
à Covid-19, tendo o Estado 
recebido a nota máxima, 10, 
sendo considerada a melhor 
gestão da pandemia ao lado 
de São Paulo, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul.

“A Paraíba, ao longo des-
ses dois anos, procurou ado-
tar uma ampliação rápida de 
leitos de UTI adulto, leitos de 
enfermaria, aquisição de in-
sumos e respiradores, con-
curso público com quase 3 
mil servidores para que to-
dos os paraibanos e paraiba-
nas tivessem um tratamento 
adequado quando adoece-
ram da doença da Covid-19. 
E isso ficou bem evidenciado 
a partir do momento que ins-

titutos independentes, como 
o Ipea, atribuíram à Paraíba 
a nota máxima”, falou o se-
cretário de Saúde, Geraldo 
Medeiros.

Mesmo em momento de 
maior estabilidade, a SES 
continua com os cuidados. 
Como exemplo, a pasta reali-
zou um plano com recomen-
dações e levantamento da si-
tuação epidemiológica para 
constatar a segurança para o 
retorno às aulas, que também 
recebeu destaque.

“Há 15 dias atrás tivemos 
o 1º lugar em índice de se-
gurança no retorno presen-
cial, desde que a Paraíba foi 
o único estado do Brasil em 
levantamento sorológico am-
plo que permitiu circular nas 
casas dos paraibanos e parai-
banas realizando teste rápi-
do para que tivéssemos uma 
ideia exata como se encon-
trava, do ponto de vista epi-
demiológico, os vários seg-
mentos da educação”, disse 
Geraldo Medeiros.

O sorteio do Nota Cidadã 
deste mês de março contem-
plou ganhadores de sete cida-
des paraibanas: João Pessoa, 
Cabedelo, Santa Rita, Bayeux, 
Esperança, Desterro e Pedras 
de Fogo. O 27º Sorteio desti-
nou um total de R$ 60 mil de 
prêmios em dinheiro para os 
21 ganhadores. Vinte ganha-
dores vão receber a premia-
ção de R$ 2 mil, enquanto o 
21º ganhador, da cidade de 
Cabedelo, receberá o prêmio 
especial de R$ 20 mil.

 O 27º sorteio do Nota Ci-
dadã foi realizado ontem, no 
auditório da sede da Loteria 
Estadual da Paraíba (Lotep), 
em João Pessoa. O sorteio foi 
transmitido on-line pelo ca-
nal do YouTube da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefaz
-PB) e no perfil do Instagram 
da Lotep (@lotep.pb).

Concorreram ao 27º Sor-
teio todos os cidadãos previa-
mente cadastrados no Nota 
Cidadã e que realizaram com-
pras nos estabelecimentos do 
estado da Paraíba, no período 
de 1º a 28 de fevereiro, e exigi-
ram a emissão da nota fiscal 
com a inclusão do CPF.

Receber prêmios
A Lotep-PB entrará em 

contato com os 21 ganhado-

res de março de 2022. Con-
tudo, os vencedores poderão 
desde já informar e enviar 
os seus documentos neces-
sários para resgatar o prê-
mio e, assim, agilizar o pa-
gamento. Para tanto, basta 
que os ganhadores enviem os 
seguintes documentos para 
o e-mail da Lotep lotep@lo-
tep.pb.gov.br: um documento 
oficial com foto e CPF; com-
provante de residência e da-
dos da conta bancária. 

Os ganhadores poderão 
ainda entrar em contato pelo 
telefone no horário de expe-
diente (83) 3241-4376; e tam-
bém no direct do Instagram @
lotep.pb ou então no aplicativo 
do WhatsApp (83) 98133-5949.

Como concorrer
Para concorrer aos 21 prê-

mios mensais que totalizam 
R$ 60 mil em dinheiro, bas-
ta fazer, antes de tudo, um 
cadastro único no portal di-
gital do governo no link ht-
tps://notacidada.pb.gov.br/. 
O cadastro solicita apenas 
o nome completo; número 
do CPF; data de nascimento; 
e-mail e a criação de uma se-
nha. Após o cadastro, deve-
se exigir a inclusão do CPF 
na nota fiscal em todas as 
compras do comércio local.

Participantes
Participaram do 27º Sor-

teio do Nota Cidadã, o  coor-
denador administrativo e fi-
nanceiro da Lotep, Emanuel 
Lucena; o analista de Siste-
mas do Portal da Cidadania, 
João Finazzi, da equipe da 
Codata, e a equipe de mídia, 
responsável pela transmis-
são para o canal do YouTu-
be da Sefaz, e do Instagram 
da Lotep.  O locutor Lucas 
Pereira fez a transmissão e 
apresentação mais uma vez 
do sorteio ao lado da geren-
te do Programa de Educa-
ção Fiscal da Sefaz-PB, Cilia-
na Nunes.

Nota Cidadã divulga os 21 
ganhadores do mês de março

Paraíba é destaque nacional 
no enfrentamento à doença 

Estado tem 19% de ocupação geral em leitos de UTI Covid

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) registrou, 
ontem, novos 881 casos de 
Covid-19, sendo quatro mo-
derados e graves, com neces-
sidade de acompanhamento 
hospitalar, e os demais le-
ves, representando 99,55% 
do total, na data que mar-
ca os dois anos desde o pri-
meiro caso de contamina-
ção pela doença, na Paraíba. 
Três mortes foram confirma-
das, sendo uma ocorrida en-

tre quinta-feira e ontem. As 
demais são datadas desde 20 
de fevereiro.

As vítimas foram dois ho-
mens e uma mulher, com fai-
xa etária de 56 a 80 anos. Dois 
deles não tiveram comorbi-
dades informadas, o tercei-
ro teve cardiopatia e doença 
respiratória como fatores de 
risco pré-existentes associa-
dos à Covid-19. Os pacientes 
residiam em João Pessoa, Ca-
bedelo e Serra Branca.

Agora a Paraíba totaliza 
590.923 casos confirmados 
da doença, sendo 434.898 pa-

cientes considerados recupe-
rados e 10.169 vítimas fatais. 
Todos os casos e óbitos es-
tão distribuídos por todos 
os 223 municípios. De acordo 
com a SES, foram realizados 
1.482.899 testes para diag-
nóstico da Covid-19 através 
do serviço público de saúde.

O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar informou 
a internação de três pacientes 
para o tratamento da doença 
entre quinta-feira e ontem. 
Chegando a 80 pacientes 
hospitalizados em unidades 
de referência para a doença, 

distribuídos em 19% dos lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) e 4% em en-
fermarias para adultos.

Entre as macrorregiões de 
saúde, a  Região Metropoli-
tana de João Pessoa aparece 
com o maior índice de ocu-
pação em UTI, com 23% e 6% 
em enfermarias. Em seguida, 
o Sertão aparece com 21% e 
13% em UTI e enfermarias, 
respectivamente. Campina 
Grande, por sua vez, segue 
sendo a região com os me-
nores índices. Ontem, a Ra-
inha da Borborema e mais 69 

cidades da 3ª Região de Saú-
de chegaram a 10% de ocu-
pação em UTI e manteve os 
leitos de enfermaria zerados 
em todas as unidades de saú-
de. Todos os dados são refe-
rentes aos leitos exclusivos 
para adultos.

O Ministério da Saúde 
não atualizou os dados de 
vacinação na Paraíba, man-
tendo a última atualização 
da quinta-feira, onde foram 
registradas a aplicação de 
8.113.552 doses de vacinas 
contra a Covid-19. Até o mo-
mento, 3.424.523 pessoas fo-

ram vacinadas com a pri-
meira dose, o equivalente a 
84,37% do total da popula-
ção, e 3.139.090 completaram 
os esquemas vacinais, o que 
representa 77,34% da popu-
lação total do Estado. 
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Na noite de ontem, a 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa anunciou a fle-
xibilização do uso de más-
caras de proteção contra 
a Covid-19 em ambientes 
abertos no novo decreto 
com medidas contra a pan-
demia. De acordo com o 
que o prefeito Cícero Luce-
na já havia adiantado du-
rante a semana, as másca-
ras de proteção individual 
só seguem obrigatórias 
para trabalhadores exter-
nos e em ambientes fecha-
dos. O decreto entra em vi-
gor hoje e segue até 31 de 
março.

Na última quinta-fei-
ra, o Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba (MP-
T-PB) recomendou ao mu-
nicípio e ao Governo do 
Estado que, em caso de fle-
xibilização do uso de más-
caras, a manutenção da 
obrigatoriedade para tra-
balhadores em locais aber-
tos fosse mantida. O órgão 
entende que essas pessoas 
possuem uma maior expo-
sição à Covid-19, podendo 
se contaminar. 

Deste modo, a prefeitu-
ra da capital ressalta no tex-
to do decreto que o uso de 
máscaras ao ar livre deve 
ser mantido para os traba-
lhadores que exerçam suas 
funções em ambientes ex-
ternos ou ao ar livre, cuja 
circulação em vias e espa-
ços públicos seja recorren-
te, como ambulantes, tra-
balhadores da limpeza e 
outros. Pessoas com sinto-
mas gripais também pre-
cisarão manter o uso da 
máscara em qualquer am-
biente.

Segundo o decreto, 
crianças menores de 12 
anos não precisarão utili-
zar o equipamento de pro-
teção em espaços abertos 
ou fechados. Pessoas com 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), deficiên-
cia intelectual, deficiências 
sensoriais ou outras defi-
ciências que as impeçam 
de usar uma máscara fa-
cial adequadamente, con-
forme declaração médica, 
também estão liberados.

O uso para adultos, no 
entanto, segue obrigatório 
em todos os ambientes fe-
chados. Os órgãos públi-
cos, os estabelecimentos 

privados e os condutores e 
operadores de veículos fi-
cam obrigados a exigir o 
uso de máscaras pelos seus 
servidores, empregados, 
colaboradores, consumido-
res, usuários e passageiros.

Outros pontos do de-
creto liberam bares, res-
taurantes, lanchonetes, 
lojas de conveniência e es-
tabelecimentos similares 
a funcionar com ocupa-
ção de 100% da capacidade 
do local, com autorização 
de shows e apresentações 
musicais, sendo obrigató-
ria a colocação de álcool 
em gel.

Missas, cultos e quais-
quer cerimônias religiosas 
presenciais também pode-
rão ocorrer com ocupação 
de 100%, exigindo o uso 
obrigatório de máscaras e 
disponibilização de álcool 
70%. Bem como bares, res-
taurantes, lanchonetes, es-
tabelecimentos similares e 
praças de alimentação, que 
estejam instalados no inte-
rior de shoppings centers 
e centros comerciais. O de-
creto foi publicado na noi-
te de ontem, no Semanário 
Oficial da cidade de João 
Pessoa.

CG seGue Com enfermarias vazias

27o sorteio

Dois anos após o 1o Caso De CoviD-19

Equipamento de proteção não é mais obrigatório em locais abertos, conforme decreto publicado ontem no Semanário

João Pessoa flexibiliza uso de máscaras
em ambientes abertos

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

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

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Para concorrer 
aos 21 prêmios 
mensais que 
totalizam R$ 60 
mil em dinheiro, 
basta fazer, antes 
de tudo, um 
cadastro único 
no portal digital 
do governo no 
link https://
notacidada.
pb.gov.br/

O 27º Sorteio destinou um total de R$ 60 mil de 
prêmios em dinheiro para os 21 ganhadores: vinte 

vão receber a premiação de R$ 2 mil, enquanto o 
21o ganhador, da cidade de Cabedelo, receberá o 

prêmio especial de R$ 20 mil

Foto: Secom/PB
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CG manteve 
os leitos de 
enfermaria 
zerados nas 
unidades de 
saúde

Veja a lista dos 21
 ganhadores do mês de
 março de 2022 do Nota 

Cidadã no QR Code acima
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As obras da reforma do 
antigo Colégio Nossa Senho-
ra das Neves, que vai sediar o 
Parque Tecnológico Horizon-
tes de Inovação, foram inicia-
das na terça-feira (15). O local, 
no Centro Histórico de João 
Pessoa, ao lado da Catedral 
Basílica de Nossa Senhora das 
Neves, passará por um gran-
de processo de restauração 
para receber órgãos públicos 
e startups que desenvolverão 
projetos de ciência, tecnologia 

Localizado no Centro Histórico, o local abrigará o Projeto Parque Tecnológico Horizonte de Inovação

Começa a revitalização do prédio
antigo colégio das neves

Renato Félix 
Assessoria SEC&T

e inovação, para buscar tam-
bém centralizar uma revitali-
zação da área.

“É um trabalho artesanal 
que, no fim, é bem gratifican-
te”, contou a responsável téc-
nica pela obra, a engenheira 
Jailene Carvalho, cuja empre-
sa já trabalhou em outras res-
taurações de prédios histó-
ricos. Ela afirma que, entre 
os trabalhos a serem feitos, 
está a retirada de todo o te-
lhado para reformar as vigas, 
e a correção de obras que fo-
ram feitas ao longo dos anos e 
descaracterizaram o conjunto 

original. “Tem muita obra que 
foi feita aqui sem projeto ne-
nhum. Por exemplo, na par-
te próxima à capela tem uma 
escada em que você pratica-
mente bate a cabeça e a gente 
vê que não faz parte do proje-
to inicial”, explica ela.

“A obra é complexa, tem 
várias dimensões. A dimen-
são que dá mais visibilidade, 
claro, é essa parte da restaura-
ção do prédio”, conta Rubens 
Freire, secretário executivo de 
Ciência e Tecnologia do Es-
tado. “Entretanto, a parte de 
conteúdo, que é algo bastante 

Obras
Prédio terá 

recuperada as suas 
características

importante, já vem sendo tra-
tada há algum tempo”.

Ele lembra que o Progra-
ma Parque Tecnológico Hori-
zontes de Inovação já lançou 
dois editais que convocaram 

a sociedade para contribuir 
para o desenvolvimento dessa 
parte de conteúdo. Um edital 
que trata de ideias inovadoras 
para o centro de João Pessoa 
– 12 propostas foram aprova-
das. E um projeto, desenvolvi-
do em conjunto com o Depar-
tamento de História da UFPB 
e estudante da Rede Estadual 
de Ensino, de escolas do entor-
no do parque tecnológico, vol-
tado à recuperação da história 
da região.

Ele também opina que 
uma certa demora para a ins-
talação do parque é compreen-

sível, tendo em vista que tudo 
deve ser feito com cuidado e 
para que todas as garantias 
possíveis para seu funciona-
mento sejam obtidas. 

“É um jogo que precisa de 
ficha e paciência. Se você achar 
que pode fazer mais rápido 
do que é de bom tom, você vai 
tropeçar e vai ser difícil de se 
reerguer. Essa obra transcen-
de os limites de um governo. 
Portanto esse projeto precisa 
ter uma estrutura estável, uma 
legislação, uma governança 
que tenha uma certa autono-
mia para o futuro”.

 
 

O Parque Tecnológico Ho-
rizontes de Inovação é um 
projeto que tem a pretensão 
de atrair investimentos nacio-
nais e também internacionais 
para a cidade de João Pessoa e, 
de certa forma, para todo o Es-
tado da Paraíba. Além disso, 
o parque pretende estimular 
o desenvolvimento de inova-
ções tecnológicas para o setor 
de saúde, educação, planeja-
mento urbano, economia cria-
tiva, sustentabilidade, meio 
ambiente e também soluções 
governamentais. 

Com gestão por meio de 
sociedade de economia mista, 
o parque tecnológico terá um 
comitê formado por represen-
tantes do Governo do Estado, 
do setor de produção e tam-
bém de instituições que são li-
gadas à pesquisa nas áreas de 
ciência e tecnologia.

O projeto foi lançado pelo 
governador João Azevêdo 
com um investimento anun-
ciado à época de R$ 20 milhões 
em recursos da Paraíba, “que 
basicamente é a soma da de-
sapropriação do prédio-sede 

e sua reforma, para receber as 
facilidades e as empresas que 
ali vão se instalar”, explicou 
Francilene Garcia, diretora 
da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) e 
coordenadora do Projeto Par-
que Tecnológico Horizontes 
de Inovação.

Segundo Garcia, além des-
se investimento para a parte 
predial, o Governo do Estado 
também tem bancado um con-
junto de colaboradores técni-
cos que estão atuando na im-
plantação do parque.

O ParqTeχHI também vai 
ocasionar em melhorias na 
infraestrutura de prédios do 
Centro Histórico de João Pes-
soa. Edificações como a que 
abriga a Loteria do Estado da 
Paraíba (Lotep), a Oficina-Es-
cola Tito Silva, o Centro Cultu-
ral São Francisco, o Museu da 
Cidade e outros lugares serão 
reformados, construídos e/ou 
resgatados.

A estrutura pensada para 
o parque tecnológico contará 
com equipamentos alinhan-
do sustentabilidade e moder-
nidade. Espaços de coworking 
(escritórios compartilhados), 
recepção interativa, espaços 

incubadoras e com acelerado-
ras de startups são alguns dos 
locais planejados para com-
por o ParqTeχHI. Além des-
tes, auditórios, áreas de robó-
tica, praça de alimentação e 
outros ambientes serão dispo-
nibilizados no local.

A coordenadora do proje-
to afirma que a Paraíba for-
ma muitos talentos e que estes 
precisam de oportunidades 
para se fixarem no Estado. “O 
parque tecnológico também 
contribui nessa direção, além 
de chamar também para par-
cerias com a atração de empre-
sas de médio e grande porte 
que podem escolher a capi-
tal para se instalar”, observou 
Francilene. “Um ambiente de 
um parque tecnológico sem-
pre mais atrativo e mais con-
veniente para empresas que 
estão lidando com desafios 
onde a implantação de conhe-
cimento”, completou.

De acordo com Garcia, o 
programa continua com atua-
ção ao longo deste ano através 
das plataformas digitais, en-
quanto a reforma do prédio 
não é concluída, possibilitan-
do assim a instalação física do 
ParqTeχHI.

Projeto vai estimular novas tecnologias

Restauração do 
antigo Colégio 
das Neves visa 
dotar o local 
para as novas 
funções previstas 
no Projeto Parque 
Tecnológico

Foto: Mano de Carvalho/SEC&T

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com 

Foto: Evandro Pereira

Governo do Estado está investindo R$ 20 milhões na desapropriação e reforma do prédio; local receberá órgãos públicos e startups que desenvolverão projetos de ciência, tecnologia e inovação
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A Paraíba realizará, no 
período de 4 de abril a 3 de 
junho próximo, a 24ª Cam-
panha Nacional de Vacina-
ção contra a Influenza e a 
8ª Campanha Nacional de 
Seguimento e Vacinação de 
Trabalhadores da Saúde con-
tra o Sarampo, sendo 30 de 
abril o dia “D” de mobili-
zação social para ambas as 
campanhas. 

O objetivo é reduzir as 
complicações, as internações 
e a mortalidade decorrentes 
das infecções pelo vírus da 
influenza e do sarampo, so-
bretudo na população mais 
vulnerável aos vírus. A Paraí-
ba registrou, entre dezembro 
de 2021 e fevereiro de 2022, 
255 resultados positivos para 
influenza, dos quais 41 evo-
luíram para óbito. Mais de 
80% das vítimas tinham ida-
de a partir de 60 anos.

Na campanha contra a 
influenza, serão vacinadas 
crianças com idade de seis 
meses a menores de cinco 
anos de idade (quatro anos, 
11 meses e 29 dias), gestan-
tes, puérperas, povos indí-
genas, trabalhadores da saú-
de, idosos a partir de 60 anos, 
professores de todas as re-
des de ensino, pessoas por-
tadoras de doenças crônicas 
não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais, 
pessoas com deficiência per-
manente, profissionais das 
Forças de Segurança e Sal-
vamento e das Forças Ar-
madas, caminhoneiros, tra-
balhadores de transporte 
coletivo rodoviário de pas-
sageiros urbano e de longo 
curso, trabalhadores portuá-
rios, funcionários do sistema 
prisional, adolescentes e jo-
vens de 12 a 21 anos de idade 
sob medidas socioeducativas 
e população privada de liber-
dade. O público-alvo está cal-
culado em 1.450.234 pessoas 
no estado e a meta é vacinar 
pelo menos 90% dos grupos 
elegíveis.

Já na campanha contra o 
sarampo, serão vacinadas as 
crianças de seis meses a me-
nores de cinco anos de ida-
de e trabalhadores da saú-
de, no intuito de atualizar a 
situação vacinal. Na Paraí-

Ações especiais de imunização contra as doenças serão realizadas na Paraíba nos meses de abril e junho

SES prepara campanhas de vacinação
Sarampo e influenza

Influenza
Entre dezembro de 

2021 e fevereiro 
deste ano, foram 
registrados 255 

resultados positivos 
para influenza na 

Paraíba, com 
41 mortes

ba, o público-alvo infantil 
representa 255.360 crianças 
e a meta é imunizar, no mí-
nimo, 95% delas. Em relação 
aos trabalhadores da saúde 
do estado, será atualizada a 
situação da vacina de 111.453 
pessoas, considerando o ris-
co de adoecimento e maior 
exposição durante o traba-
lho. Desde 2018, o Brasil não 
tem alcançado a meta estabe-
lecida para a homogeneidade 
da cobertura vacinal contra o 
sarampo. No período de 2018 
a 2021, foram confirmados no 
país 39.342 casos da doença e 
40 óbitos.

Imunização em etapas
A assessora técnica do 

Núcleo de Imunização da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), Milena Vitorino de 
Souza Vasconcelos, explica 
que as campanhas foram or-
ganizadas em etapas. “A pri-
meira fase das campanhas 
acontece de 4 de abril a 2 de 
maio, quando deverão ser 
imunizados trabalhadores 
da saúde e idosos contra a 
influenza e apenas os tra-
balhadores da saúde para 
sarampo. A segunda etapa, 
marcada para acontecer de 3 
de maio a 3 de junho, oferta-
rá as vacinas para os demais 
grupos elegíveis”, esclareceu.

Milena Vitorino reforça 
que, no dia “D” de mobili-
zação, 30 de abril, todos os 
grupos serão contemplados, 
independente das etapas pre-
vistas no calendário. “Tam-
bém é importante destacar 

Central de tranSplanteS

Paraíba registra mais uma 
doação de múltiplos órgão

A Central de Transplan-
tes da Paraíba registrou, on-
tem, a terceira doação de 
múltiplos órgãos do mês de 
março. Foi, até agora, uma 
doação por semana, sendo 
uma em Campina Grande e 
as outras duas, em João Pes-
soa.

O último doador foi um 
homem de 47 anos, vítima de 
um acidente de moto. Com a 
confirmação da morte ence-
fálica do paciente, a família 
autorizou a doação.

Todos os receptores são 
paraibanos que aguardavam 
na fila de espera. O fígado foi 
implantado em um homem 
de 65 anos, já os rins doa-
dos tiraram da máquina de 
hemodiálise um homem 47 
anos e outro, de 38 anos. As 
córneas foram encaminha-
das para análise no Banco 
de Olhos.

Este ano, a Paraíba soma 
68 transplantes realizados, 
sendo 46 de córneas, um de 

coração, sete de fígado e 14 de 
rins. O número dá uma mé-
dia de um transplante a cada 
27 horas. Por outro lado, 503 
pessoas ainda aguardam a 
doação de um órgão no esta-
do. São 297 esperando uma 
córnea, cinco na fila por um 
coração, 16 precisando de um 
transplante de fígado e 185  
aguardando um transplan-
te renal.

 “Esse resultado que esta-
mos conquistando só é pos-
sível porque a cada dia mais 
famílias dizem ‘sim’ à doa-
ção de órgãos, porque mais 
pessoas têm se colocado no 
lugar de quem aguarda na 
fila esperando receber uma 
ligação dizendo que sua doa-
ção chegou. 

Esse gesto muda a vida 
do paciente e de todos que 
convivem com ele”, explica 
a chefe do Núcleo de Ações 
Estratégicas da Central de 
Transplantes, Rafaela Car-
valho.

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) vai reabrir, a partir 
da próxima segunda-feira 
(21), mais sete postos com 
atendimento presencial 
no estado. 

A decisão faz parte do 
Plano de Reabertura do 
Atendimento Presencial 
que a empresa vem execu-
tando desde junho do ano 
passado.

O diretor comercial 
Isaac Veras ressalta que 
os atendimentos seguem 
sendo realizados por agen-
damento, através do site 
https://agendamentos.pb.
gov.br, mas que, em bre-
ve, a Cagepa deve passar a 
atender sem a necessidade 
de marcação prévia.

“Neste momento, rea-
briremos nossos postos 
de atendimentos nas Ca-
sas da Cidadania que esta-
vam fechados por conta da 
pandemia, como é o caso 

das Casas da Cidadania 
de Cabedelo, Bayeux, Pa-
tos e Cajazeiras”, comen-
tou Isaac Veras.

Cuidados e protocolos 
sanitários continuam prio-
ridade da Companhia nes-
te momento de reabertura 
gradual, por isso, os locais 
que estão reabrindo aten-
dem por meio de agenda-
mento.

 Com essa nova etapa 
do processo de reabertura, 
a Cagepa cumpre o com-
promisso assumido de re-
tomar o atendimento em 
dez Casas da Cidadania 
no estado. 

Desta forma, haverá 
atendimento presencial da 
companhia nas Casas da 
Cidadania de Mangabei-
ra e Shopping Tambiá, em 
João Pessoa, e nas cidades 
de Campina Grande, Santa 
Rita, Cabedelo, Patos, Ba-
yeux, Pombal, Cajazeiras 
e Mamanguape.

atendimento preSenCial

Cagepa vai reabrir mais sete postos
Confira a relação dos 
locais com atendimento 
presencial disponível da 
Cagepa:

João Pessoa
- Avenida Camilo de 
Holanda, 926, Torre
- Casa da Cidadania do 
Shopping Tambiá – Rua 
Deputado Odon Bezerra, 
184, 3º Piso, Tambiá
- Casa da Cidadania de 
Mangabeira – Rua Elias 
Pereira de Araújo, s/n, 
Mangabeira
 
Campina Grande
Rua Félix de Araújo, s/n, 
Centro
Casa da Cidadania de 
Campina Grande – Rua 
Dr. Severino Cruz, 283, 
Centro
 
Cabedelo
Casa da Cidadania de 
Cabedelo – Rua Dr. João 
Machado, s/n, Vila São 
João
 
Bayeux
Casa da Cidadania de 

Bayeux – Rua Luzia Lira 
de Lima, s/n, Centro
 
Santa Rita
Casa da Cidadania de 
Santa Rita – Travessa Dr. 
Fonseca, 13, Centro
 
Mamanguape
Casa da Cidadania – Rua 
Rodrigues de Carvalho, 
s/n, Centro
 
Guarabira
Avenida Dom Pedro II, 
209, Centro
 
Patos
Casa da Cidadania 
de Patos – Acesso ao 
Rodoshopping, Centro
 
Pombal 
Casa da Cidadania de 
Pombal – Rua Argemiro de 
Souza, s/n, Centro
 
Cajazeiras
Casa da Cidadania de 
Cajazeiras – Cajazeiras 
Shopping, Avenida 
Comandante Vital Rolim, 
s/n, Jardim Adalgiza II

que, como essa campanha 
acontece simultaneamente 
com a vacinação contra Co-
vid-19, deve ser priorizada a 
administração da vacina Co-
vid-19 para as crianças de cin-
co a 11 anos de idade contem-
pladas no grupo prioritário 

para a influenza”, observou. 
Ela disse que, após a admi-
nistração da vacina contra 
Covid-19, deve-se agendar a 
vacina influenza, respeitan-
do o intervalo mínimo de 15 
dias entre as vacinas.

 Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 
em 2019, o sarampo atingiu 
o maior número de casos no-
tificados em 23 anos em todo 
mundo. De 2016 a 2018, a Pa-
raíba registrou 433 notifica-
ções da doença e foi identi-
ficado que menos da metade 

das pessoas estavam vacina-
das. A faixa etária de zero a 
quatro anos foi a mais aco-
metida pelo vírus, com 255 
notificações, sendo 183 ape-
nas no ano de 2019, quando 
20.901 casos foram registra-
dos no Brasil. 

Vacinação contra influenza tem como meta imunizar 90% do público-alvo, estimado em 1.450.234 pessoas

n 

Na campanha 
contra o 
sarampo, 
serão 
vacinadas as 
crianças de 
seis meses a 
menores de 
cinco anos e 
trabalhadores 
da saúde

Foto: Marcus Antonius/Arquivo
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Uma quadrilha responsável por 
aplicar golpes a partir da clonagem 
de cartões de crédito foi presa em 
Campina Grande. Uma das víti-
mas foi a atriz Carla Marins, que 
teve desviada da conta dela uma 
quantia de aproximadamente R$ 
500 mil. Nessa quinta-feira (17) os 
agentes da Delegacia de Roubos e 
Furtos em Campina Grande cum-
priram três mandados de prisão e 
de busca e apreensão nos bairros 
Três Irmãs, Portal Sudoeste e Mal-
vinas, além do Distrito de São José 
da Mata. Houve a apreensão de di-
versos cartões magnéticos.

De acordo com o delegado De-
métrius Patrício, a lavagem de di-
nheiro foi possível com o apoio do 
Laboratório de Tecnologia Contra 
Lavagem de Dinheiro da Polícia 
paraibana que identificou os be-
neficiários finais das transferên-
cias fraudulentas. “A partir daí 
foi possível prender o líder e mais 

dois envolvidos”, acrescentou.
O delegado revelou que o Labo-

ratório de Tecnologia Contra Lava-
gem de Dinheiro identificou tam-
bém que os acusados utilizavam 
empresas ‘fantasmas’ do ramo têxtil 
e de telefonia móvel para realizar a 
lavagem do dinheiro e ocultação de 
valores obtidos das fraudes bancá-
rias, transformando o ‘dinheiro sujo’ 
em recursos legítimos da empresa.

Demétrius disse ainda que o ban-
do realizava a clonagem dos cartões 
de crédito das vítimas e efetuavam 
várias transferências bancárias para 
contas de “laranjas”, com o propósi-
to de dificultar a rastreabilidade do 
numerário pela polícia”.

A DRF continua as investigações 
para localizar e prender os demais 
envolvidos “beneficiados com o es-
quema”, bem como identificar ou-
tras vítimas do bando. Os envol-
vidos presos, todos de Campina 
Grande, têm 24, 27 e 38 anos.

Bando realizava clonagem de cartões das vítimas e efetuava transferências bancárias para contas “laranja”

Quadrilha desviou quase R$ 500 mil
CARTÃO DE CRÉDITO

Dezenas de cartões de crédito foram apreendidos com o grupo, que teve como uma das vítimas a atriz Carla Mariz
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Homem ameaça médico e danifica  
equipamento em hospital de Remígio

fuRIOsO

Um homem com estado emo-
cional bastante alterado foi pre-
so em flagrante pela Polícia Civil 
na tarde dessa quarta-feira, 16 de 
março, no município de Remígio, 
após ameaçar o médico de plantão 
e danificar um aparelho de reali-
zar exames de eletrocardiograma 

na unidade hospitalar local.
Ele teria ficado descontrolado 

após receber a informação de que 
sua companheira havia falecido, 
vítima de um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). Funcionários da 
unidade solicitaram ajuda à Polí-
cia Civil, que enviou uma equipe 

para averiguar a situação. 
O homem foi contido pelos po-

liciais e encaminhado à delegacia. 
Conforme permite a legislação 
para o caso, a autoridade policial 
arbitrou uma fiança, que foi paga 
pelo conduzido. Ele responderá 
pelos atos em liberdade.

Líder de facção é preso quando se 
preparava para praticar feminicídio

lITORAl nORTE

Um grupo de seis pessoas, 
entre elas uma mulher, foi preso 
ontem durante operação realiza-
da pela Polícia Civil na região de 
Mamanguape. Dentre os presos 
está o líder de uma facção crimi-
nosa responsável por torturas e 
assassinatos de membros de qua-
drilhas rivais. Na ocasião, segun-
do o delegado Sylvio Rabelo, que 
comandou a operação, os poli-
ciais conseguiram evitar um pos-

sível feminicídio. Foram apreen-
didas armas e drogas.

As prisões aconteceram nas 
cidades de Capim, Jacaraú e Ita-
pororoca em cumprimento a 
mandados de prisão. O líder da 
facção, revelou o delegado, pos-
sui uma tatuagem simbolizan-
do a morte e o grupo crimino-
so a que pertence no lado direito 
do pescoço. 

Renato Pereira da Silva é en-

volvido com o tráfico de drogas 
e no momento da prisão foi fla-
grado dentro de uma casa prestes 
a matar uma mulher identifica-
da por Bruna, com arma de fogo 
e destruindo tudo que via pela 
frente. Após a prisão, muitos po-
pulares da região disseram que 
ele andava armado, provocando 
ameaças. “Ele estava sendo pro-
curado há meses pelas polícias da 
região”, revelou Sylvio.

Tribunal não encontra provas e decide 
inocentar acusados de matar empresário

AbsOlvIDOs

O Tribunal do Júri da Comarca 
de Patos absolveu Francisco Aveli-
no de Medeiros, Arlan Andrade de 
Medeiros e Karlos Henrique Al-
ves Rodrigues, o “Malukada”, de-
nunciados pelo Ministério Públi-
co Estadual da Paraíba pela morte 
do empresário Adalberto Avelino 
de Medeiros Júnior, o “Júnior So-
madeira”. O Conselho de Senten-
ça considerou os três inocentes por 
falta de provas.

A sessão do júri teve início às 9h 
de terça-feira (15) e se prolongou até 
a madrugada da quarta-feira. Fran-
cisco Avelino e Arlan Andrade (tio 
e primo da vítima) apontados como 
mandantes do crime e Karlos Hen-
rique, autor dos disparos foram ab-
solvidos por de 4 a 3. No final do 
julgamento foram expedidos os al-
varás de soltura para os réus.

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

O advogado Halém Roberto, um 
dos atuantes na defesa dos acusa-
dos, disse que não existe prova su-
ficiente de que eles foram os autores 
ou participantes desse trágico acon-
tecimento. “As provas e os argu-
mentos foram bem demonstrados 
aos jurados, a sociedade em geral, 
e ao resultado final o Conselho de 
Sentença entendeu pela absolvição 
dos três acusados por negativa de 
autoria. Não existe prova suficien-
te”, disse Halém Roberto.

A absolvição dos acusados ge-
rou revolta nos familiares da víti-
ma e em populares que se mani-
festaram através das redes sociais. 
A família de ‘Júnior Somadeira’ 
não quis comentar sobre o assun-
to. O assistente de acusação, advo-
gado Aylan Pereira, informou que 
o Ministério Público vai recorrer 
da decisão e aguardar o resultado 
do recurso.

“O júri ocorreu dentro da mais 

perfeita normalidade diante das ex-
pectativas em torno dele. Um pla-
car apertado de quatro a três, os 
réus foram absolvidos e reconhe-
cidos inocentes por falta de provas 
pelo Conselho de Sentença de Patos, 
que é soberano para decidir. Vamos 
aguardar a decisão do Tribunal de 
Justiça”, comentou Aylan Pereira.

A sessão foi presidida pela juí-
za Isabella Joseane Assunção. O 
MPPB foi representado pelo pro-
motor Samuel Collares e o assis-
tente, advogado Aylan Pereira. Os 
três réus tiveram como defesa os 
advogados Hálem Roberto, Del-
miro Gomes e Leônidas Medeiros. 
Adalberto Avelino Júnior foi assas-
sinado na manhã do dia 2 de janei-
ro de 2018, quando chegava ao seu 
estabelecimento comercial, na Rua 
do Prado, bairro Liberdade, em Pa-
tos. De acordo com a denúncia do 
MP o crime foi motivado por ques-
tões de herança.

“Júnior Somadeira” foi assassinado 
a tiros quando chegava no seu 
estabelecimento, em Patos

Foto: Arquivo de família

nA CApITAl

Homem morre 
e outro fica 
ferido em troca 
de tiros com PM

Um homem morreu e outro 
ficou ferido na noite de quinta-
feira (17), na comunidade Vis-
ta Alegre, no bairro Colinas do 
Sul, em João Pessoa. A Polícia 
Militar foi acionada por mora-
dores durante um confronto 
entre facções criminosas. 

No local as guarnições fo-
ram recebidas com tiros que 
revidaram e durante a troca 
de tiros dois suspeitos foram 
baleados. A polícia apreendeu 
uma espingarda calibre 12 e 
uma pistola que estavam com 
os suspeitos. 

Os dois homens foram 
socorridos para Hospital de 
Trauma de João Pessoa. Um de-
les não resistiu e morreu antes 
de chegar na unidade de saú-
de. Não há informações so-
bre o estado de saúde do ou-
tro suspeito.

nO vIADuTO

Acidente com carreta causa 
transtornos em rodovias 

O tombamento de uma carreta 
sobre o Viaduto de Oitizeiro, em João 
Pessoa, provocou um grande conges-
tionamento na manhã de ontem. O 
motorista, Eduardo Cordeiro Car-
valho, de 46 anos foi retirado da ca-
bine do veículo e levado para o Hos-
pital de Emergência e Trauma onde 
deu entrada por volta das 4h. Ele foi 
submetido a uma cirurgia na claví-
cula, mas o estado de saúde dele é 
considerado estável.

A carreta estava com uma car-
ga de material reciclável, incluindo 
ferragens que se espalhou em parte 
da rodovia, provocando o conges-
tionamento, principalmente no iní-

cio da manhã com o intenso trânsi-
to naquela área. Agentes da Polícia 
Rodoviária Federal estiveram no 
local com o objetivo de disciplinar 
o tráfego de veículos e evitar ou-
tro acidente.

A PRF tomou conhecimento que 
por volta das 2h40 de ontem, a carre-
ta, após fazer a curva da alça da BR-
101 que dá acesso à BR-230, tombou 
sobre a mureta que divide as pistas. 
Com o forte impacto, a carga de fer-
ro retorcido ficou espalhada na via 
contrária. A carreta ficou no sentido 
João Pessoa/Bayeux. A PRF já man-
teve contato com os proprietários da 
empresa que é do Ceará.

A carreta tombou ao 
ter acesso ao viaduto 
das Três Lagoas 
causando um grande 
engarrafamento

Foto: Evandro Pereira
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Alguns setores da instituição reclamam que a decisão sobre o retorno acontece de forma unilateral, sem diálogo

Aulas 100% presenciais na UFPB
A pArtir de segundA 

As aulas presenciais na 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) serão retoma-
das na próxima segunda-
feira (21), dois anos após a 
suspensão das atividades na 
instituição por causa da pan-
demia de Covid-19. A volta 
acontece um mês após o iní-
cio do semestre letivo 2021.2, 
que começou com aulas on
-line e híbridas (no caso de 
alunos que fazem internato 
e estágio, por exemplo).

Alguns setores reclamam 
que a decisão sobre o retorno 
acontece de forma unilateral, 
sem diálogo. O argumento é 
que serão mais de 26 mil pes-
soas circulando ao mesmo 
tempo na instituição, o que 
pode levar a um aumento no 
número de casos da Covid-19 
e de mortes pela doença. 

Marcelino Rodrigues, 
coordenador de Finanças do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Ensino Superior do Es-
tado da Paraíba (Sintespb), 
afirma que a entidade nun-
ca foi contra o retorno, mas 
reclama que não há conversa 
por parte do reitor Valdiney 
Gouveia. “Falta diálogo com 
as entidades. Sugerimos uma 
proposta de biossegurança, 
mas foi descumprida”, -se.

O protocolo de segurança, 
segundo ele, foi documenta-
do e encaminhado à Comis-
são de Biossegurança. Entre 
as exigências está o “passa-
porte da vacina” e o forneci-
mento de máscaras e álcool 
gel pela UFPB. Além disso, 
conforme enumerou Marce-
lino, há setores que não têm 
ventilação adequada.

O sindicalista, que tam-
bém é coordenador-geral da 
Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores Técnico-Ad-
ministrativos em Instituições 
de Ensino Superior Públicas 
do Brasil (Fasubra), emendou 
que a instituição tem mais 
de 300 setores, e seria im-
possível ao reitor definir o 
que poderia funcionar com 
segurança. “Por isso, foram 
criadas comissões, mas ele 
as desconsidera. Estamos 
preocupados com esse re-
torno, porque não há condi-
ções ideais”, comentou.

Ruan Navarro, coordena-
dor do Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) da UFPB, 
afirmou que as duas últimas 
pesquisas realizadas - uma 
em 2021 e outra neste ano – 
mostram que a maioria dos 
estudantes da UFPB prefere 
o sistema presencial. “Enten-
demos que o modelo de aulas 

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Secretaria de Educação discute retomada das aulas
presenciAl

A Secretaria de Educação 
e Cultura de João Pessoa (Se-
dec-JP), por meio da Diretora 
de Ensino, Gestão e Escola de 
Formação (Degef), iniciou on-
tem uma rodada de reuniões 
com os gestores escolares no 
Departamento de Escola de 
Formação/Cecapro para re-
fletir e discutir encaminha-
mentos sobre questões pe-
dagógicas-administrativas 
inerentes aos processos de 
retorno às aulas presenciais. 

A reunião também vai 
acontecer na próxima segun-
da-feira, no Centro Adminis-

Controle
A decisão se deve 
ao fato do avanço 

na vacinação e 
diminuição dos 

casos de Covid-19

trativo Municipal (CAM), em 
Água Fria com o objetivo de, 
além de falar do retorno das 
aulas 100% presenciais ain-
da neste mês de março, tam-
bém discutir a implantação do 
Continuum Curricular e as es-
tratégias para a recomposição 
de aprendizagens.

A decisão tomada se deve 
ao fato do avanço na vacina-
ção e diminuição da transmis-
são da Covid-19, ao impacto 
da pandemia na escolariza-
ção e aprendizagem do aluna-
do, além da flexibilização dos 
decretos mais recentes.

“Tudo que nós fazemos, 
tudo que decidimos, é dialo-
gado com todos que fazem a 
educação de João Pessoa. Por 
isso estamos aqui reunidos 
com os diretores e diretoras 
das unidades de ensino por-
que, além de passarmos o que 
está sendo planejado, também 
vamos poder ouvi-los e assim 
sanarmos todas as dúvidas 
que possam surgir”, explicou 
a secretária América Castro.

Nas unidades, os proto-
colos sanitários foram refor-
çados, os horários das aulas 
elaborados. Está sendo feita 

uma reorganização dos espa-
ços e materiais nas escolas, a 
merenda é gerenciada: rece-
bimento e produção das refei-
ções, entre outras ações.

“É uma necessidade social 
da comunidade. A Educação 
não pode mais permanecer 
com as escolas fechadas, a ex-
ceção para Rede Municipal de 
Ensino são as escolas que es-
tão em reforma, mas no decor-
rer que as obras forem sendo 
entregues, seja parcialmen-
te ou na sua totalidade, elas 
serão inseridas nesse retorno 
presencial. Também já esta-

mos planejando com as 19 es-
colas de tempo integral como 
vai se dar esse processo de 
retomada”, disse diretora da 
Degef, professora Drª Clévia 
Carvalho.

Também será feita a im-
plantação do uso do aplicati-
vo ‘EducaSim de Gestão Es-
colar’ que é uma plataforma 
que vai gerir todos os servi-
ços de forma digital das es-
colas como o reconhecimen-
to facial dos alunos, controle 
acadêmico diário, recursos 
humanos, matrículas, entre 
outros módulos.

remotas veio como uma op-
ção para não paralisar a edu-
cação do ensino superior. To-
davia, para quem é oriundo 
de curso presencial, os da-
nos são praticamente irrever-
síveis no aspecto de qualida-
de de aprendizagem”, disse.

Ele ressaltou que o DCE 
é membro da Comissão que 
trabalhou na criação da po-
lítica de retorno gradual e se-
guro das atividades presen-
ciais na UFPB. “Esta política 
foi rejeitada pela Reitoria e 
segue processo no Ministé-
rio do Trabalho”, frisou. O 
DCE defende o retorno gra-
dual seguro, mas sugere que 
sejam disponibilizados tes-
tes. Além disso, ressalta a 
necessidade de efetiva fisca-
lização da adoção dos proto-
colos pela UFPB, assim como 
fornecimento de insumos 
essenciais para a biossegu-
rança.

De acordo com o reitor 
da UFPB, Valdiney Gouveia, 
a retomada das aulas pre-
senciais foi uma decisão do 
Conselho Superior de En-
sino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe). “Portanto, penso 
que foi em comum acordo”, 
destacou. Ele ressaltou que o 
diálogo sempre existe. “Es-
tamos à disposição. Unica-
mente não poderemos ofe-
recer o que não está previsto 
no orçamento ou contar com 
uma Universidade diferen-
te daquela que se construiu 
nas últimas seis décadas”, 
argumentou.

As aulas presenciais para o 
semestre 2021.2 na UFPB, que 
correspondem ao período leti-
vo 2021.2, começam nesta se-
gunda para cerca de 26,6 mil 
alunos matriculados. O pe-
ríodo letivo foi iniciado em 21 
de fevereiro nos formatos re-
moto e híbrido, em razão do 
aumento, na época, dos ca-
sos de Covid-19. A apresen-
tação de comprovante de va-
cinação contra Covid-19 será 
obrigatória.

De acordo com a institui-
ção, a retomada das atividades 
presenciais de forma gradual 
e segura na UFPB é regida 
pela Resolução nº 45/2021 do 
Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Consepe). O docu-
mento estabelece o período le-
tivo 2021.2 como regular, que 
tem como regra geral a oferta 
de turmas presenciais, além 
de descrever as excepcionali-
dades que permitem a oferta 
de componentes remotos ou 
híbridos.

A Pró-Reitora de Gradua-
ção, professora Silvana Ma-
ciel, afirmou que cada Centro 
da UFPB já estava se prepa-
rando para o recebimento dos 
alunos, considerando princi-
palmente as questões relati-
vas à biossegurança, em con-
sonância com as orientações 
da comissão de biosseguran-
ça institucional e das comis-
sões dos centros, com o in-
tuito de reforçar as medidas 

Como será a volta na universidade

gerais de distanciamento so-
cial, proteção individual e co-
letiva orientadas pelas autori-
dades sanitárias.

“É importante que as pes-
soas leiam o material e assim 
possam estar vindo para a 
UFPB dispostos a obedecer às 
questões voltadas para a bios-
segurança. É importante que 
usem as máscaras e façam o 
distanciamento social”, disse. 
Ela pede, ainda, que os dis-
centes, técnicos e docentes es-
tejam atentos a questões como 
o distanciamento na sala de 
aula, o uso compartilhado de 
material e de bebedouros.

Uma das orientações da 
PRG é que o aluno entre em 
contato com o docente, ou com 
a coordenação de curso, para 
inteirar-se sobre quais disci-
plinas retornam à presencia-
lidade e quais permanecerão 
em regime remoto. Para o re-
torno às atividades presen-
ciais, a Pró-Reitoria de Gra-
duação (PRG) elaborou um 

Plano de Ampliação da Reto-
mada Segura e Gradual das 
Atividades Acadêmicas Pre-
senciais na UFPB. 

Foi criada ainda uma co-
missão de planejamento pe-
dagógico, coordenada pela 
PRG,representantes dos cen-
tros e discentes para pensar 
a questão pedagógica. “Sabe-
mos que essa questão do re-
moto, presencial e do híbrido 
durante a pandemia terminou 
acarretando vários problemas 
de ordem pedagógica para os 
alunos. Então,a comissão vai 
se debruçar sobre essas ques-
tões”, disse Silvana Maciel.

UEPB
As aulas presenciais na 

UEPB retornam dia 25 de 
abril para o semestre letivo 
2022.1.Entretanto, desde abril 
de 2021 as atividades práti-
cas nos laboratórios foram 
retomadas.Para os cursos 
de Educação Física, Enfer-
magem, Farmácia, Fisiote-

rapia, Odontologia, Psico-
logia, Agronomia, Ciências 
Agrárias, Curso Técnico em 
Agropecuária, Engenharia 
Civil e Odontologia (Câm-
pus VIII), conforme consul-
ta pública realizada com os 
estudantes, foi definidapa-
ra 1º de fevereiro de 2022 a 
migração dos componentes 
teóricos ao modo presencial. 

IFPB 
Dos 21 campi do Institu-

to Federal da Paraíba (IFPB), 
11 ofertam cursos superiores. 
Desses, cinco estão no ensi-
no híbrido e seis avançaram 
para o retorno presencial. Até 
o meio do ano, todos devem 
estar na fase presencial, con-
forme a situação da Covid-19. 
Em João Pessoa, o IFPB está 
na fase híbrida e deve iniciar 
a presencial com a graduação. 

UFCG 
As aulas presenciais na 

Universidade Federal de Cam-
pina Grande serão iniciadas 
em 2 de maio para o período 
letivo 2021.2. Na UFCG, o en-
sino teórico segue de forma 
remota para o período 2021.1, 
que teve início em 22 de no-
vembro e termina em 11 de 
abril. Um protocolo de bios-
segurança foi construído para 
definir como será o retorno às 
atividades presenciais. Uma 
das exigências será a apresen-
tação do cartão de vacina.

A apresentação de comprovante de vacinação será obrigatória

Foto: Evandro Pereira

O período letivo foi iniciado em 21 de fevereiro nos formatos remoto e híbrido, em razão do aumento dos casos de Covid-19

Foto: Evandro Pereira
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retomada das 
atividades 
presenciais 
de forma 
gradual 
e segura 
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regida pela 
Resolução nº 
45/2021 do 
Consepe
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O samba sempre se fez 
com Tias, Mães e Donas, 
desde os seus primór-
dios. Foi quintal de mães 

pretas como Tia Ciata, uma das pes-
soas mais influentes para o surgi-
mento do samba carioca, que nas-
ceu ‘Pelo Telefone’, primeiro samba 
gravado no Brasil, uma composi-
ção de Donga e Mauro de Almeida. 
Do colo das ancestrais guardiãs do 
samba para o palco do Teatro San-
ta Roza, em João Pessoa, o grupo 
paraibano Orquestra de Samba de 
Mulheres, realiza hoje, às 20h, um 
show em reverência à tradição das 
mulheres no samba, cujo ambiente 
de criação ainda é majoritariamen-
te masculino. 

O grupo faz sua estreia oficial de-
pois de se apresentar pela primeira 
vez de forma experimental no Dia 
do Samba, em dezembro, a convi-
te da Fundação 
Espaço Cultural 
(Funesc). A ideia 
deu tão certo 
que elas decidi-
ram oficializar 
o projeto e se-
guir com ele de 
forma indepen-
dente. Formam 
a Orquestra de 
Samba de Mu-
lheres as canto-
ras Helô Uehara, 
Polyana Resen-
de, Renata Arru-
da, Salete Mar-
rom e Savanna 
Aires. A banda 
é formada ain-
da por Ailma Ri-
beiro (cavaquinho), Ana Carla da 
Silva Santos (bateria), Dell Santos 
(percussão), Elma Virgínia (contra-
baixo), Hellen Leal (percussão), Fa-
biane Fernandes (violão e guitarra) 
e Thallyana Barbosa (flauta).

O desejo de criar algo grandioso 
inspirou o nome do grupo. Orques-
tra é um nome associado ao que é 
erudito e que carrega um respeito e 
uma tradição que elas procuram ter 
como referência. “Apesar de o sam-
ba ser uma música popular e de ori-
gem negra, ele tem força e autorida-
de suficiente para carregar o nome 
de orquestra”, defende Polyana Re-
sende, que é também diretora artís-
tica da banda. O uso do termo coloca 
em foco, ainda, a presença da mulher 
como instrumentista. “O fato de es-
tarmos em um palco repleto de mu-
lheres fazendo samba já é muito forte. 
Normalmente, quando a gente assis-
te um show de samba, as mulheres 
estão apenas cantando”.

Para lembrar as origens das mu-
lheres pioneiras no samba, a Or-
questra de Samba de Mulheres se 
inspira em nomes como Dona Ivone 
Lara, Leci Brandão, Clementina de 
Jesus, Beth Carvalho, Clara Nunes, 
Alcione, As Ganhadeiras de Itapuã, 
Dona Edith do Prato, mas também 
incluem no repertório canções pró-
prias, mostrando que mulheres do 
samba paraibano são grandes com-
positoras. “A gente está querendo 
botar a mulher no lugar onde elas 
sempre estiveram, que é o protago-
nismo no samba”, revela Renata Ar-
ruda, que a exemplo das demais in-
tegrantes, vai apresentar músicas 
autorais como ‘Pra iluminar’ e ‘De-
sencontro de Carnaval’.

Para a cantora e compositora pa-
raibana, a ideia de criar a Orques-
tra de Samba de Mulheres reproduz 
algo que ela fazia com frequência 
no Rio de Janeiro, onde as rodas de 
samba de mulheres são mais ati-
vas. “Sempre gostei de tocar samba, 

quando acompa-
nhava meu pai 
durante as ma-
drugadas na es-
cola de samba 
dele. O samba 
está em mim por 
conta disso”, con-
ta Renata Arru-
da, que já gravou 
dois álbuns ape-
nas reverencian-
do o ritmo. “Nos-
sas mulheres do 
passado enfren-
taram uma bar-
reira absurda. 
Pegamos o bon-
de andando e so-
mos felizes por 
elas terem assu-

mido essa luta e aberto o caminho 
para gente”, reconhece a artista.

Se as mulheres pioneiras do sam-
ba precisavam enfrentar uma série 
de barreiras sociais em uma época 
em que a prática ainda era proibida 
por lei, as mulheres que fazem sam-
ba hoje, mais de um século depois da 
contribuição de Tia Ciata, elas ainda 
buscam se estabelecer entre os sam-
bistas. “Ainda existe preconceito no 
samba, que é muito protagonizado 
por homens. Apesar de muitas coi-
sas terem mudado, essa ainda é uma 
pauta em discussão para que as mu-
lheres assumam, para além do micro-
fone”, considera Polyana Resende. “O 
samba da Paraíba não deixa a dever a 
lugar nenhum e vai muito bem, obri-
gada”, conclui Renata Arruda sobre a 
apresentação desta noite.

Os ingressos podem ser adqui-
ridos por R$ 30 através do endereço 
eletrônico: outgo.com.br/orquestra-de-
samba-de-mulheres.

Na capital, Orquestra de Samba de Mulheres 
estreia com apresentação em reverência à 
tradição feminina no gênero musical

Samba, 
substantivo 
feminino

Música

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Gênese do projeto 
aconteceu de forma 

experimental no 
Dia do Samba, em 

dezembro, a convite 
da Fundação Espaço 

Cultural (abaixo)

Dentre os membros do grupo 
estão as artistas Helô Uehara, 

Polyana Resende, Ana Carla 
Santos (acima, da esq. para 

dir.), Renata Arruda, Fabiana 
Fernandes e Ailma Ribeiro 
(abaixo, da esq. para dir.)

Memória
Além de canções 

próprias, paraibanas 
vão apresentar obras de 
pioneiras como D. Ivone 

Lara, Leci Brandão, 
Clementina de Jesus, Beth 
Carvalho e Clara Nunes

Foto: Uênia Barros/Divulgação

“A gente está querendo botar 
a mulher no lugar onde elas 
sempre estiveram, que é o 
protagonismo no samba

Renata Arruda

“Apesar de o samba ser 
uma música popular e de 
origem negra, ele tem força 
e autoridade suficiente 
para carregar o nome de 
orquestra

Polyana Resende
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Festival

em Pocinhos

Cidades Criativas encerra 
sua programação hoje

Sarau faz homenagem 
ao poeta Chico Pedrosa

Hoje é encerrado a programação gratuita do 
Festival de Verão Cidades Criativas, realizado 
pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) 
e Secretaria de Haverá atrações nas áreas de lite-
ratura, folclore, música e cultura popular.

Logo cedo, no Pavilhão do Chá, no centro da 
cidade, a partir das 9h30, haverá o segundo dia da 
feira literária do projeto ‘Rota das Letras’, na qual 
a Editora A União participa com vários títulos do 
seu catálogo, incluindo a antologia recentemen-
te lançada, Espelhos de Papel Vol. 2, apresentando 
uma seleção de 75 textos de 25 cronistas que pu-
blicam nas páginas do Jornal A União. Na parte 
de espetáculos, haverá a montagem Onde o sol nas-
ce primeiro, da Cia. Arretado, além do show musi-
cal com Grazi Vilanueva.

No Centro Histórico, a Casa da Pólvora terá 
show triplo, a partir das 15h: Gatunas, Mestre 
Fuba e banda Tracundum. O Hotel Globo recebe-
rá o Grupo Evocare e Lukete, a partir das 16h. No 
mesmo horário, no Parque Sólon de Lucena, ha-
verá as apresentações do Grupo de Educação Mu-
sical dos Creis, com Brincando com os sons (Sedec) 
e infantil Roi-roi.

Já na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a par-
tir das 17h, haverá o concerto dos Quintetos de 
Cordas da ASMJP. No mesmo horário, no Largo 
do Busto de Tamandaré, terá a Orquestra de Vio-
loncelos da UFPB.

Pocinhos sediará hoje a 6ª edição do Sarau Poé-
tico Filhos do Nordeste, que acontece desde 2016 
na cidade e homenageia poetas de destaque no ce-
nário cultural nordestino.

O evento acontecerá na antiga Casa de Carida-
de, atual sede da Secretaria de Cultura da cidade, 
e terá início às 19h30, com entrada gratuita. O sa-
rau será transmitido ao vivo também pelas redes 
sociais da Secult Pocinhos.

O homenageado deste ano é o poeta paraiba-
no Chico Pedrosa, que completou 86 anos na úl-
tima segunda-feira (14). Francisco Pedrosa Gal-
vão, mais conhecido como Chico Pedrosa, nasceu 
no dia 14 de março de 1936, em Guarabira, coinci-
dentemente esse é o Dia da Poesia. Apontado pela 
crítica como um dos 10 maiores poetas popula-
res do Brasil, no meio de uma constelação poética, 
que inclui Patativa do Assaré, Zé da Luz, Catulo 
da Paixão Cearense, Zé Praxedes e Zé Laurenti-
no. Chico Pedrosa tem três livros publicados: Pi-
lão de Pedra I e II e Raízes da Terra, além de vários 
cordéis. Lançou três discos: Sertão Caboclo, Paisa-
gem Sertaneja e No meu Sertão é assim, registrando 
assim a sua poesia oral.

Além do homenageado, o evento contará ain-
da com a participação dos poetas Tiago Montei-
ro, de Pocinhos (PB), que lança Uma aventura colo-
rida – a coleta seletiva em cordel; Du Leal, de Recife 
(PE), que apresentará o cordel A volta de Tião da 
Mata Grande ao Sertão; Gorrión da Rabeca, de Itatu-
ba (PB), Juliana Soares, de Cabaceiras (PB), Diego 
Martins, de Areial (PB), além de Kalianne Souza, 
Gabriel Diniz e Monique Rocha, os três também 
de Pocinhos.

Da Redação

Gatunas se apresenta na Casa da Pólvora, no Centro Histórico

Foto: Joka Chaves/Divulgação

Pedrosa é um dos 10 maiores poetas populares do Brasil

Foto: Reprodução

Depois de domingo de chuva, o sol voltou a brilhar
“Desilusão, desilusão / can-

to eu, canta você / o drama da 
solidão”.

Esses versos de Paulinho 
da Viola nunca se encaixaram 
tão bem num final de manhã 
de um domingo (um dos últi-
mos do verão), em que o céu se 
enfarruscou e mandou descer 
água por toda a cidade. 

E o que era para ser um do-
mingo de céu azul, de sol bri-
lhante, e de calor sufocante, de 
repente, não mais que de re-
pente, se transformou num do-
mingo digno do melhor paulis-
tano – bem acostumado com 
essas mudanças de clima.

E agora, José? Ficar triste 
com esta paisagem que me dei-
xa ver pela janela, tisnada com 
os pingos de chuva, somente o 
que ninguém pensava em ob-
servar neste domingo, dito de 
verão? Ou entender que a chu-
va faz parte do verão, embo-
ra nem isso aconteça por aqui. 
É muito mais característico do 
sudeste do Brasil – que o di-
gam as cidades de Minas, de 
São Paulo e do Rio, e até do nor-
deste mais ao sul, caso da Bah-
ia, que sofreram horrores com 
os altíssimos índices pluviomé-

tricos que resultaram em de-
sastres terríveis e que ceifaram 
centenas de vidas e deixaram 
milhares de desabrigados. E, 
em Petrópolis, ressalte-se tem 
gente que ate hoje ainda espe-
ra alguém que possa identificar 
os últimos corpos em meio aos 
escombros que encheram os ce-
mitérios da cidade, em número 
maior do que as próprias víti-
mas da Covid-19.

Se ligar a TV, tudo fica pior 
– além dos desastres naturais, 
agora é guerra em todos os no-
ticiários. A Rússia quer ane-
xar (novamente) a Ucrânia e 
os ucranianos resistem como 
podem. São bombardeios fre-
quentes e até hospitais e ma-
ternidades já foram atingidos 
pelas bombas do criminoso 
Putin.

Passou o domingo e, como 
poderia acontecer, a segunda-
feira apareceu com o sol que 
voltou a brilhar novamente. E 
voltou quente, forte e com mui-
to calor sobre a terra. O domin-
go chuvoso se foi e, agora, co-
meça uma nova semana.

E, agora, quando escrevo 
num sábado (também de sol), 
ele, o chamado astro-rei des-

mancha os seus raios sobre o 
planeta e nos deixa mais de 
bem com a vida e – quem diria? 
– com mais vontade de viver.

Afinal, o que significa um 
domingo de chuva num ano 
(quase) inteiro de sol neste Nor-
deste imenso, tão cheio de ener-
gia, de gente boa e trabalhado-
ra, muitos plantando e vivendo 
do campo, distribuindo as ma-
caxeiras, os inhames, as batatas 
e até os amendoins que alimen-
tam milhões de bocas, algu-
mas famintas que sequer têm 
direito a um pão e uma xícara 
de café preto...

Mas a vida continua. E, en-
quanto a Rússia quer dominar 
o mundo, nós por aqui, bem 
longe da guerra, sentimos tam-
bém os efeitos dessa terrível 
disputa entre o gigante Golias 
e o pequenino Davi. Que Deus 
(nem sei se o Putin se conside-
ra o próprio Deus!) nos proteja 
e nos assegura, ao menos viver 
aqui pelo Brasil, onde um presi-
dente só não faz o pior porque 
ele próprio, com certeza, nem 
sabe o que é pior...

Enfim, a vida renasce com 
o sol voltando a brilhar, as flo-
res voltando a dar beleza e per-

fume aos jardins e às praças, 
as mangueiras botando as pri-
meiras mangas e as bananeiras 
cheias de pencas – tudo pronto 
pra gente consumir.

E, voltar a querer viver, 
mais e melhor.

“(...) nós por 
aqui, bem longe 
da guerra, 
sentimos 
também os 
efeitos dessa 
terrível disputa 
entre o gigante 
Golias e o 
pequenino 
Davi

O folclore dos antigos engenhos
As festas populares da região dos 

antigos engenhos tinham origem 
na casa-grande. Entre estas estão o 
bumba meu boi, o reisado, a barca 
(Nau Catarineta), o pastoril, o coco e 
os sambas. Era uma manifestação do 
gosto pela cultura popular dos coro-
néis do interior que prestigiavam es-
tes folguedos. E embora já não apre-
sentem ou existam o colorido dos 
tempos de outrora, ainda é possível 
ver em alguns engenhos que foram 
preservados na zona canavieira da 
Paraíba essa tradição, graças às pes-
soas que mantiveram preservadas es-
sas tradições.

Os integrantes dessas festas (traba-
lhadores do campo e agregados) tra-
ziam assim para a paisagem dos ve-
lhos engenhos, banguês, o pitoresco 
de músicas e danças de uma presen-
ça original. 

O bumba meu boi é uma espécie 
de farsa que se organiza em cortejo, 
onde aparecem como principais per-
sonagens, o boi, o cavalo-marinho, o 
vaqueiro Mateus, Catarina e o médi-
co. A sua exibição, antigamente feita 
sob aparato, coincidia com as come-
morações do Natal no interior. O epi-
sódio ou tradição era de origem bantu, 
de acordo com alguns pesquisadores, 
vale por uma exaltação à figura do boi. 
O cavalo aí se reduzia em um simples 
“maricas meu bem”:

Cavalo- marinho
Maricas meu bem.

Cavalo-marinho
Dos laços de fita
Faz uma mesura
Às moças bonitas.

Cavalo-marinho
Dança bem baiano
Nem parece ser
Um paraibano.

Depois de muito correr, de perse-
guir Mateus e Catarina, de investir, ir-
ritado, contra alguns circunstantes, eis 
que de repente morre o boi.

O meu boi morreu
Que será de mim?
Manda buscar outro,
Ó Maninha,
Lá no Piau.

O drama termina tragicamente 
assim. Drama em que Gilberto Frei-
re sentia uma clara identificação do 
boi com o negro. Um meio de expres-
são de mágoas indefinidas. Daí a glo-

rificação do boi, seu companheiro de 
trabalho, quase seu irmão. 

O reisado, dança que os escravos 
festejavam o Dia de Reis, também já 
foi revestido do maior brilho e vibra-
ção nos engenhos do Nordeste. Hoje, 
porém, como acontece com a barca 
ou nau-catarineta é muito rara a sua 
apresentação nos pátios da casa-gran-
de que não existe mais, embora exis-
tem engenhos preservados na zona 
canavieira da Paraíba. Estas tradi-
ções o tempo fez desaparecer, pou-
co a pouco, do ambiente da vida ru-
ral nordestina.

Já não se pode afirmar o mesmo 
quanto ao pastoril (queima de lapinha) 
o coco e os sambas. Eles ainda perma-
necem bem vivos, sob a influência sen-
timental do africano.

Do engenho, o coco passou aos sí-
tios do interior, às casas de taipa e por 
fim, às praias. Este foi o seu roteiro. A 
toada lírica e dolente, como se a alma 
dos negros quisesse revelar a sua pró-
pria nostalgia:

Ai, sabiá da mata
Ai, sabiá meu bem
Ai, da mata
Bota o olho no caminho
Que meu bem já vem.

Por isso mesmo sabiá zangou-se
Arrepiou-se
Foi pra a mata, foi comer melão.
Chegou na mata
Foi fazendo pio...
Pinião, pinião, pinião!...

Às vezes, sai um canto triste de 
despedida:

Meu engenho é do Humaitá
É do Humaitá
É do Humaitá.

Eu vou mimbora
Vou vende meus sítios
Meus coqueiros tão bonitos
Lá na beira-má.

Meu engenho é do Humaitá
É do Humaitá
É do Humaitá”.

Eu vou vende
Vou recebê meu dinheiro
É aquele desespêro
Vou prá festa, vou gastá.

Aqui nós temos, uma variante do 
‘O-lê-lê vira moenda’, estribilho que 
encontrei também em outras áreas de 
cultura da cana-de-açúcar do interior 
do Nordeste:

O-lê-lê vira moenda
O-lê-lê moenda virou
Quem não tem uma camisa
Prá que quer um palito??

Bebe o caixeiro na venda
O patrão no Varadô
Eu estava em Tabaiana
Quando a boiada passou.

Para Gilberto Freire, o açúcar estava 
ligado à história da própria civilização 
do país: O açúcar – que se fez acompa-
nhar sempre do negro – adoçou tantos 
aspectos da vida brasileira que não se 
pode separar dele a civilização nacio-
nal. Deu-nos as sinhás de engenho. As 
mulatas dengosas. Os diplomatas ma-
neirosos, tipo Barão de Penedo, Barão 
de Itamaracá. Os políticos baianos – os 
mais melífluos e finos do Brasil. As toa-
das dos cambiteiros. Os cantos das al-
manjarras. As variações brasileiras da 
arte do papel rendilhado de tabuleiro de 
bolo e do doce de dia de festa. Os poetas 
de madrigais mais suaves. Alguns pre-
gões brasileiríssimos: “Sorvete, iaiá! É 
de maracujá! Sorvete, sinhá! É de cajá!” 
Uma multidão de brasileiríssimos, mui-
tos deles de origem africana, que só fal-
tam se desmanchar na boca da gente: 
banguê, oiôiô, efô, felô, quindim, xangô, 
dondon, dendê. E quem já viu canto bra-
sileiro mais bonito que os velhos cantos 
de tangedores de almanjarra?

Pomba avoou meu camarada,
Avoou que hei de fazer?

Foto: Reprodução

Sociólogo pernambucano Gilberto Freyre

Carlos Pereira
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Colunista colaborador

Ele nasceu alguns meses depois de mim. 
Essa quadra cronológica entre 1984 e 85 foi 
marcante em nossa família. Nasciam ali os 

primeiros netos de Dona Socorro, nossa vozinha 
que ainda pequeno a apelidei de “Poté”. Ela, 
recém-chegada a Campina Grande, vinda de 
Puxinanã, via seus nove filhos entre a adolescência 
e juventude, cinco mulheres e quatro homens 
seguindo o rumo de suas vidas. 

Fui o primeiro neto de Dona Poté, ele o segundo, 
e a partir dali teve início uma relação de sentimento 
que ia muito mais do que primos, nos sentimos 
como irmãos. Curiosamente, papai e sua irmã 
casaram com duas pessoas de uma mesma família, 
não irmãos, mas tio, o Renato (que casou com 
minha tia Margareth) e mamãe, a sobrinha dele. 
Assim, criou-se um imbróglio na família. Somos 
primos legítimos, ele é também primo legítimo de 
minha mãe. Minha avó materna é tia dele, minha 
bisavó materna é sua avó paterna e com isso a 
gente brincava e esses laços entrecruzados só 
fortaleceram nossa irmandade.

A casa das avós Dona Poté e Dona Gertrudes 
eram sempre nossos pontos de encontro. Era 
brincar de bola, pipa ou do que fosse, não lembro 
de uma briga nossa sequer, realmente não me 
recordo de alguma desavença. Ao contrário, já nos 
unimos para brigar com outros primos. Torcemos 
para o mesmo time, estudamos na mesma escola, 
sua primeira festa foi comigo e, por isso, gostamos 
das mesmas bandas. Minha primeira namorada 
quase foi dele. Bruno e Robson era uma dupla 
conhecida, junto a outros amigos e primos, curtimos 
muito nossa infância e adolescência. 

Quis o destino que seus pais se separassem, 
o que nos tornou não diferentes, mas singulares, 
fazendo com que as características de cada um 
completassem o outro. Eu curtia e aproveitava uma 
liberdade que ele tinha proporcionada sempre pela 
ausência de um dos pais e ele também curtia o 
sentido mais rígido de minha casa no que se refere 
ao horário de dormir, de brincar, etc. Sua liberdade 
o levou aos campos de futebol, a criar passarinhos, 
tudo aquilo que eu adorava, mas não podia. Me 
disse um dia desses que queria ter aproveitado a 
escola como eu fiz e o incentivava. 

Ele sempre jogou muita bola, fato é que na 
adolescência, enfrentou o juvenil do Treze e fez 
dois gols, sendo chamado para as divisões de base 
do time de São José. Sonhando em ser jogador de 
futebol, teve um grande desafio, foi morar na casa 
de nossas tias em Recife. Lá tinha um trabalho 
garantido e também a oportunidade de ingressar 
em uma escolinha de futebol do ex-jogador Sandro. 
Uma pena que os deuses do futebol não levaram 
à frente o sonho dele ser jogador profissional. Em 
todos os rachas que entra é artilheiro disparado e 
hoje, por sua farta cabeleira, é chamado de Salah 
(craque egípcio, sucesso na Europa). Antes dessa 
viagem, fiz com que ele desse inúmeros autógrafos 
em uma folha, que guardo até hoje, disse eu: “No 
dia que você for famoso, vai valer uma fortuna”. 
Rimos bastante em clima de despedida.

De volta a Campina, casou com uma amiga 
de adolescência e teve uma filha linda, minha 
prima-sobrinha Sofia. Essa etapa de sua vida foi 
a que ficamos um pouco afastados, ele buscando 
a manutenção de sua família, eu na faculdade. 
Porém, os reencontros eram mágicos. Muita 
conversa, muita história e várias lembranças. O 
destino o separou de sua esposa e após o início 
da pandemia, buscou outras possibilidades de 
trabalho. Muito conversamos e ele sempre ouviu 
papai, um porto seguro, até que surgiu uma 
possibilidade de ir para Portugal, onde um tio 
nosso está há algum tempo e prometeu não só 
dar as coordenadas como também o suporte. 
Desde quando decidiu ir o clima foi de despedida. 
Um momento emocionante foi na véspera. Ele 
veio aqui em casa, papai estava isolado em seu 
quarto, infectado com a Covid-19 e aos meus 
cuidados naquele momento, dormia. O acordei. 
Com a porta aberta conversamos a uma certa 
distância. Choramos. Abri o portão, como o 
coração ficou apertado.

No dia da viagem, enquanto ele partia de Recife, 
recebi o teste que confirmou a minha contaminação 
com a Covid-19. Um dia de muita dor, incerteza e 
medo. Através da internet acompanhei seu voo. De 
início, algumas informações e hoje, após um mês em 
terras lusitanas, consigo enxergar em seus olhos a 
sua alegria nos passos que dia a dia tem dado. Nos 
falamos quase que diariamente. Cada conquista 
sua, desde um documento tirado a um novo amigo, 
vai me realizando. Fotos de prédios antigos já me 
mandou várias. Hoje, em uma cidade cosmopolita, 
tem contato com muita gente de outros países e me 
testemunha como é viver em um lugar onde se pode 
passear sem medo algum. Já aprendeu uma série de 
costumes locais, arrisca algumas frases em árabe, 
toma chá marroquino e após um mês na Europa, 
tem a certeza do que quer.

Em um retrato que me enviou, vi a alegria 
sincera naquele sorriso de quem está curtindo a 
nova vida. Robson, meu irmão, que Deus o abençoe 
e o sustente em seus objetivos. Forte abraço! 

Crônica 
  Em destaque

O primo Robson

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com
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EM cartaz
ESTREIA

BElfAST (Reino Unido. Dir: Kenneth 
Branagh. Drama. 14 anos). Uma família 
protestante da Irlanda do Norte da clas-
se trabalhadora da perspectiva de seu fi-
lho de 9 anos durante os tumultuosos anos 
de 1960. O jovem Buddy (Jude Hill) percor-
re a paisagem das lutas da classe traba-
lhadora, em meio de mudanças culturais 
e violência extrema. Buddy sonha em um 
futuro melhor, glamoroso, que vai tirá-lo 
dos problemas que enfrenta no momento, 
mas, enquanto isso não acontece, ele se 
consola com o carismático Pa (Jamie Dor-
nan) e a Ma (Caitríona Balfe), junto com 
seus avós (Judie Dench e Ciarán Hins) que 
contam histórias maravilhosas. Sete indi-
cações ao Oscar. CINÉPOLIS MANAÍRA 
11 - VIP (leg.): 16h50 - 21h40.

OS CARAS MAlvAdOS (The Bad 
Guys) Reino Unido. Dir: Pierre Perifel. 
Animação. Livre). Baseado nos quadri-
nhos de Aaron Blabey, um grupo de ani-
mais ladrões e suas travessuras: Sr. Lobo, 
Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e 
Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, 
desajustados e que assustam todo mundo 
que os vê. Eles têm uma longa história cri-
minal, roubando tudo o que eles querem 
e como eles querem. CENTERPLEX MAG 
4 (dub.): 15h - 17h15; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 15h15 - 17h30 - 20h; CINÉPO-
LIS 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 MANGABEI-
RA 3 (dub., sessões exceto na seg. e ter.): 
15h15 - 17h45 - 20h15; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 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 
desencontros da juventude. CINE SERCLA 
PARTAGE 5: 19h10 - 21h.

CONTINUAÇÃO

AGENTE dAS SOMBRAS (Blacklight. 
EUA. Dir: Mark Williams. Ação. 14 anos). 

Travis Block (Liam Neeson) vive e luta nas 
sombras. Um “consertador” autônomo 
do governo, Block é um homem perigoso 
cujas atribuições incluíam extrair agen-
tes de situações ocultas. Quando Block 
descobre que um programa sombrio cha-
mado Operação Unidade está abaten-
do cidadãos comuns por razões conheci-
das 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 coli-
dem quando seu filha e neta são ameaça-
das. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
14h30 - 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 21h45 (exceto seg.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 1 (dub.): 18h20; CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 18h20.

BATMAN (The Batman. EUA. Dir: Matt 
Reeves. Aventura. 14 anos). Dois anos vi-
giando 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 aliados de confian-
ça — Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e 
o Tenente James Gordon (Jeffrey Wright) 
— entre a rede corrupta de oficiais e fi-
guras importantes da cidade, o solitário 
vigilante se estabeleceu como a personi-
ficação da vingança entre os cidadãos 
de Gotham. Quando um assassino tem 
como alvo a elite de Gotham, apresen-
tando uma série de maquinações sádi-
cas, uma trilha de pistas enigmáticas co-
loca o Maior Detetive do Mundo em uma 
investigação sobre o submundo, onde 
ele encontra personagens como Seli-
na Kyle, também conhecida como Mu-
lher-Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobble-
pot, o Pinguim (Colin Farrell) e Edward 
Nashton, também conhecido como Cha-
rada (Paul Dano). Conforme as evidên-
cias começam a chegar mais perto de 
casa e a escala dos planos do perpetra-
dor se torna clara, Batman deve forjar 
novos relacionamentos, desmascarar o 
culpado e fazer justiça ao abuso de po-
der e à corrupção que há muito tempo as-
sola 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 MA-

NAÍRA 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.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 17h30 
- 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
14h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
16h40 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 19h; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h40 - 20h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3 (dub.): 19h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 14h45.

CORAÇÃO dE fOGO (fireheart. EUA. 
Dir: Laurent Zeitoun, Theodore Ty. Anima-
ção. Livre). Desde criança Geórgia só ti-
nha um sonho: se tornar bombeira, como 
o seu pai. Infelizmente, no ano de 1932 
em Nova York, as mulheres não podiam 
atuar nessa profissão. Quando os bom-
beiros da cidade desapareceram miste-
riosamente, ela vê sua grande chance. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 13h (so-
mente sáb. e dom.).

O RITUAl: PRESENÇA MAlIGNA (The 
Banishing. Reino Unido. Dir: Christopher 
Smith. Terror. 14 anos). Durante a déca-
da de 1930, na Inglaterra, um reveren-
do se muda com a esposa e a filha para 
uma mansão misteriosa. Aos poucos, eles 
começam a presenciar 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 SERCLA TAM-
BIÁ 1 (dub.): 20h30; CINE SERCLA PARTA-
GE 4 (dub.): 20h30.

UNChARTEd: fORA dO MAPA (Un-
charted: drake’s fortune. EUA. Dir: 
Ruben Fleischer. Aventura. 12 anos). 
Baseado em uma das séries de video-
game, mostra a primeira aventura de 
caça ao tesouro do jovem Nathan Dra-
ke (Tom Holland) com seu parceiro Vic-
tor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 20h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 14h40 - 
16h50; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
14h40 - 16h50.

Obra que ganha sessão de autógrafos hoje aborda aspectos das relações amorosas

Jornalista paraibano lança 
coletânea de microcontos

Literatura

Diversos aspectos das relações amorosas é a espinha 
dorsal da antologia do jornalista paraibano Marcelo Soa-
res, MicroAmores (Editora Escaleras, 72 páginas, R$ 35), li-
vro que está sendo lançado hoje, a partir das 18h, na Mira-
mar Livros, localizada na Rua José Liberato, 117, no bairro 
de Miramar, em João Pessoa.

Segundo o autor, os textos surgiram como um exercício li-
terário. “Comecei a escrever esses contos curtos muito como 
um exercício literário mesmo, de narrativa, de síntese e para 
captar cenas em seus detalhes. Primeiro postei em redes so-
ciais, em um blog, até fiz um fanzine com eles, então fui sele-
cionando até chegar nos que considero mais interessantes”, 
explica Soares. “Espero que os leitores gostem dos textos, re-
flitam sobre as circunstâncias da vida e como o amor está por 
aí de formas que nem imaginamos”.

O escritor Tiago Germano, no prefácio do livro, desta-
ca que Microamores “será uma viagem rápida – já se sabe –, 
cujo bilhete de volta Marcelo Soares nos franqueará como 
um cobrador generoso, nos deixando passar várias vezes 
na catraca veloz da sua concisão. É ela o principal atributo 
deste livro: uma ogiva de muitas explosões, uma sugestão 
que Marcelo assumidamente acata de Calvino para ‘tem-
pos cada vez mais congestionados’, como os que talvez nos 
esperam, no virar de uma esquina, no caminho para casa 
ou para o trabalho”.

Marcelo Soares é jornalista, Mestre em Comunicação 
pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), autor dos 
livros Das Nuvens ao Asfalto: A construção da realidade em 
Alias: Codinome Investigações (Marca de Fantasia, 2014), O 
Maior Espetáculo da Terra (Editora Penalux, 2018) e Baltazar 
e o Planeta Jurássico (independente, 2019).

Da Redação

Nas suas 
redes sociais, 
Marcelo Soares 
(acima) 
começou a 
escrever os 
contos curtos 
que originaram 
a antologia 
mais como 
um exercício 
literário
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Atriz paulistana Miá Mello retoma a turnê nacional de ‘Mãe Fora da Caixa’ pela cidade de João Pessoa

Espetáculo aborda a maternidade
TeaTro

Depois de dois anos de inter-
rupção, por causa da Covid-19, 
da temporada que vinha obten-
do sucesso de público em São 
Paulo, a atriz Miá Mello retoma 
agora, pela cidade de João Pes-
soa, a turnê nacional do espetá-
culo Mãe Fora da Caixa, cujo texto 
é assinado por Cláudia Gomes, 
roteirista da Rede Globo e cria-
dora do blog Humor de Mãe, ins-
pirado no best-seller homônimo 
de Thaís Vilarinho, e direção de 
Joana Lebreiro.

A peça, que aborda, mas de 
uma forma divertida, os diver-
sos dilemas que envolvem a 
maternidade real, reestreia com 
apresentações hoje e amanhã, no 
Teatro Paulo Pontes do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, com 
sessões às 20h e as 19h, respec-
tivamente. Os ingressos custam 
R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira) e 
o público deverá respeitar todos 
os protocolos de segurança ain-
da vigentes de prevenção contra 
a pandemia. A classificação indi-
cativa é 12 anos. 

“A minha escolha para reto-
mar a turnê nacional por João 
Pessoa é mais afetiva, pois tenho 
uma irmã que mora na cidade há 
mais de 15 anos. Isso me deu se-
gurança para recomeçar pela ca-
pital paraibana, onde venho me 
apresentar pela segunda vez. A 

primeira foi em 2017, com o es-
petáculo Meu Passado Me Con-
dena, no Teatro A Pedra do Rei-
no”, relembrou a atriz paulistana 
Miá Mello. 

Ao longo de 80 minutos, a atriz 
estabelece um tom confessional, 
como se fosse o de quem pare-
ce estar contando histórias pes-
soais, o que contribui para envol-
ver a plateia ora em risos, ora em 
lágrimas, mas sempre com mo-
mentos de cumplicidade e inte-
ração. A própria Miá Mello disse 

se identificar demais com o texto 
da peça. “Sou mãe de dois filhos, 
Nina, que fará 13 anos de idade, e 
Antonio, de 5 anos, e sinto muito 
orgulho, meio como um chama-
do, encenar esse espetáculo, que 
me faz revisitar muitos aspectos 
da maternidade, e, às vezes, em-
presto histórias da minha vida 
para a peça”, confessou ela.

Identificação
“Estou muito feliz em voltar. 

Durante esses meses, tudo foi 

muito intenso, revi muitos con-
ceitos como mãe e mulher, por 
isso, estar de novo em cena fa-
lando um texto que sempre foi 
muito potente pra mim é ain-
da mais relevante. O espetácu-
lo trata da maternidade de uma 
maneira livre, sem que a mulher 
se sinta com vergonha. Entre os 
temas tratados no texto estão a 
sobrecarga da mulher que pre-
cisa se desdobrar para criar os 
filhos quando trabalha fora de 
casa, a educação das crianças e 

que, apesar de toda modernida-
de de hoje, ela continua sobre-
carregada numa sociedade ain-
da machista, mas são assuntos 
que são tratados, na peça, para 
levar à reflexão mas que o pú-
blico também se divirta. É um 
espetáculo para toda a família, 
do jovem até ao avô e a avó. E 
inclusive para os homens, que 
assistiam quando havia a tem-
porada em São Paulo”, explicou 
Miá Mello. 

Na trama do espetáculo, uma 
mulher que já tem uma filha com 
sete anos de idade aguarda an-
siosa, em seu banheiro, pelo re-
sultado de um novo teste de gra-
videz, enquanto faz divagações 
sobre a maternidade. “Temos 
essa sobrecarga mental provo-
cada pela cobrança de ter que fa-
zer um monte de coisas: ser boa 
mãe, ser boa profissional, ver as 
amigas, estar com o marido, ir 
ao mercado etc. Tem aquele bom 
e velho ditado que diz que para 
criar uma criança é preciso uma 
aldeia. E cada vez estamos mais 
isolados em uma ilha de nossas 
famílias modernas individuais. 
A peça tem essa força de mos-
trar que não estamos sozinhas 
de verdade. Eu começo dizendo 
que não é a minha história, mas 
que, sem dúvida, poderia ser. E 
pode ser a história de muita gen-
te, existe um grande poder de 
identificação”, comentou a atriz 
Miá Mello. 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Em tom confessional, comédia trata do tema de ser mãe de maneira livre, com cumplicidade e interação

Foto: Jonatas Marques/Divulgação

Flaira Ferro se apresenta no Teatro 
Íracles Pires, em Cajazeiras

‘Mês das Mulheres’

Nando Reis faz show intimista 
com o filho no Brejo paraibano

acúsTico

Hoje, às 20h, a canto-
ra e compositora pernam-
bucana Flaira Ferro estará 
no palco do Teatro Íracles 
Pires (ICA), na cidade de 
Cajazeiras, no Sertão pa-
raibano. Ela fará o show 
Virada na Jiraya, dentro da 
programação do ‘Mês das 
Mulheres’, série de ativi-
dades da parceria entre 
Fundação Espaço Cultu-
ral (Funesc) e Secretaria 
da Mulher e da Diversida-
de Humana (Semdh). 

“Vamos levar um show 
com banda. Guitarra, bai-
xo, bateria e sintetizadores. 
O repertório será o disco 
Virada na Jiraya. Um show 
bem rock’n’roll, animado e 
pra frente. Vai ser uma de-
lícia. Tenho certeza de que 
todo mundo vai sair me-
lhor do que quando che-
gar”, disse Flaira.

O disco é uma produ-
ção independente com 12 
faixas e conta com as parti-
cipações de Chico César na 
música ‘Suporto perder’, 
do pianista Amaro Freitas 
em ‘Maldita’ e das compo-
sitoras Isaar, Ylana, Sofia 
Freire, Paula Bujes, Laís de 
Assis e Aishá Lourenço na 
música ‘Germinar’. Produ-
ção musical e arranjos são 
de Yuri Queiroga (que já 
produziu Elba Ramalho, 
Pedro Luís e Lula Queiro-
ga), exceto na faixa ‘Coi-
sa mais bonita’, produzida 
por Pupillo.

O repertório de Flai-
ra une rock, frevo, sam-
ples e beats eletrônicos. 
Influenciada por artistas 

como Tom Zé, Rita Lee, 
Ave Sangria, Björk, Chi-
co César e Gilberto Gil, 
Flaira traz canções que 
representam diferentes 
estados de humor atra-
vessando ironia, raiva, 
otimismo, discursos po-
líticos e existenciais.

“Eu tenho uma visão 
da arte como uma grande 
ferramenta de transfor-
mação social e de trans-
formação do pensamento. 
O que eu componho está 
muito ligado ao que vivo. 
Canto as dores e as ale-
grias das coisas que me 
atravessam. É uma arte 
muito política porque 
quando a gente se enten-

de mulher em uma socie-
dade machista, patriarcal 
e misógina tem uma luta 
que a gente só ao nascer já 
está convocada para lutar. 
Minha relação com a mi-
litância e com o feminis-
mo tem a ver com o dese-
jo de que se encerre esse 
ciclo de violências, assé-
dios e abusos do sistema 
opressor”, comentou Flai-
ra Ferro.

Distribuição gratuita 
de ingressos para o show 
de Flaira Ferro será no pró-
prio sábado, na bilheteria 
do ICA (uma hora antes 
do início da apresentação). 
Cada pessoa pode retirar 
até dois ingressos.

Com seu violão e seu 
filho Sebastião Reis como 
companheiro de palco, o 
cantor e compositor Nan-
do Reis faz uma apresen-
tação intimista hoje, no 
Celeiro 115, em Bananei-
ras, no Brejo paraibano, a 
partir das 20h.

Com Sebastião assu-
mindo os violões, o show 
terá a releitura das can-
ções que se imortalizaram 
o ex-Titã em um formato 
especial. O artista paulis-
tano percorrerá suas mú-
sicas em um momento in-
timista com o público, em 
formato voz e violão. En-
tre elas, ‘All Star’, ‘Relicá-
rio’, ‘Luz dos Olhos’ e os 
singles ‘Espera a Primave-
ra’ e ‘Um Tiro no Coração’, 
lançados recentemente e 
que fazem parte da série 
de singles ‘Nando Hits’.

O evento possui clas-
sificação indicativa de 16 
anos desacompanhado, 
14 e 15 anos, apenas com 
acompanhamento dos 
pais ou responsáveis.

Tal apresentação acús-
tica já foi apreciada pelos 
paraibanos, ainda duran-
te a pandemia da Covid-19: 
aconteceu em 2020, na ca-
pital, no Campus Festival, 
cuja programação se deu 
em formato de drive-out.

Para a seleção com os 
maiores sucessos, hou-
ve uma contribuição de 
Sebastião. Segundo en-
trevista na época para A 
União, Nando Reis afir-
mou que as releituras 
“trazem uma nova áurea 

a essas canções tão espe-
ciais”, nas palavras do 
compositor.

Uma das novas can-
ções que serão tocadas, 
‘Espera a Primavera’, refle-
te o pensamento de Nan-
do frente à diversidade 
humana nas suas mais 
variadas formas. A can-
ção foi composta durante 
o período de isolamento 
social e inteiramente gra-
vada de forma remota, o 
que foi algo inédito para o 
músico. “Nunca havia fei-
to nada integralmente re-
moto antes, mas esse fator 
trouxe à música um ele-

mento inusitado e de al-
guma maneira apropria-
do, já que a música fala do 
distanciamento, do desejo 
de reencontros e havia, na 
gravação, uma perceptível 
felicidade pelo reencon-
tro, mesmo que não pre-
sencial com os músicos, 
mas com a atividade, com 
o propósito da profissão, 
aquilo que eu mais gosto 
de fazer”, apontou ele.

Nando Reis também 
não escondeu a felicidade 
de voltar ao Estado. “Ado-
ro a Paraíba e sua receptivi-
dade. É sempre um prazer 
enorme estar por aí”.

Da Redação Da Redação

Show da cantora e compositora pernambucana 
Flaira Ferro será com base no repertório do seu 

mais recente disco, ‘Virada na Jiraya’

Em formato acústico, o ex-Titã (ao violão) canta com 
Sebastião Reis (em pé) vários sucessos, além de canções 

lançadas recentemente, como ‘Espera a Primavera’ 
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A Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh), o Minis-
tério Público da Paraíba (MPPB) e o 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) 
promoveram, ontem, o Encontro Es-
tadual: Família Acolhedora e Sistema 
de Justiça. O evento on-line, destina-
do aos promotores e procuradores 
de Justiça, magistrados, defensores 
públicos e assessores, teve o objetivo 
de divulgar a implantação e o fluxo 
de atendimento do serviço de acolhi-
mento familiar regionalizado que a 
Paraíba executa de forma pioneira.

O Serviço de Família Acolhedo-
ra é uma das modalidades de aco-
lhimento provisório de crianças e 
adolescentes que foram retirados do 
convívio de sua família natural por 
medida judicial, por estarem em si-
tuação de vulnerabilidade e/ou por 
terem direitos violados. Prevê o aco-
lhimento em residências de famí-
lias acolhedoras até que seja possí-
vel o retorno à família de origem e, 
em alguns casos, até o encaminha-
mento para adoção.

O secretário de Estado do De-
senvolvimento Humano, Tibério Li-
meira; o procurador-geral de Justiça 
do MPPB, Antônio Hortêncio Rocha 
Neto, e o coordenador da Infância e 
Juventude do TJPB (Coinju), desem-
bargador Romero Marcelo da Fon-
seca, abriram o encontro. As apre-
sentações sobre a temática foram 
realizadas pela servidora do MPPB e 
doutora em educação, Shirley Abreu, 
e pela diretora do Sistema Único de 
Assistência Social na Paraíba, Fran-
cisca das Chagas Fernandes Vieira.

Na ocasião, o secretário Tibé-
rio Limeira disse ser fundamental 
o fortalecimento desse modelo de 
acolhimento que preza pela digni-
dade das crianças e dos adolescen-
tes. “Estamos fazendo esforços para 
construir este processo de maneira 
horizontal e extremamente coleti-
va. O Estado é o executor pelo papel 
que compete ao Poder Executivo, po-
rém a construção é coletiva. A par-
ceria do MMPB, do Poder Judiciário, 
dos Conselhos Tutelares, da socieda-
de civil e de toda a rede de proteção 
tem sido decisiva”, destacou.

Aos participantes, o secretário 
lembrou a disponibilidade e dispo-
sição da gestão. “A Sedh é parceira. 
Estaremos atentos, de maneira mui-
to dedicada, sempre à disposição de 
vocês para que possamos construir 
um processo sólido no desenvolvi-
mento desse serviço que eu tenho 
certeza que fará a diferença na vida 
de muitas crianças e adolescentes 
da Paraíba”.

A promotora e coordenadora do 
Centro de Apoio às Promotorias de 
Infância, Juventude e Educação, Fá-
bia Cristina Dantas Pereira, ressal-
tou que “sem a participação do Mi-
nistério Público, do Poder Judiciário, 
da vontade política da Secretaria de 
Desenvolvimento Humano, uma se-
cretaria que vem mostrando um inte-
resse muito grande em trabalhar em 
prol da infância e juventude, nós não 
estaríamos neste momento passando 
para os promotores e juízes como vai 
funcionar o serviço regionalizado de 
família acolhedora no estado”.

“A Paraíba é o primeiro estado da 
Federação a apresentar este progra-
ma. Sem a participação de todos os 
atores da rede de proteção não tere-
mos como efetivar. O processo não 
é fácil, tem grande complexidade e 
precisa do empenho de todos”, enfa-
tizou a promotora.

Polos instalados
Atualmente o Governo da Paraí-

ba já instalou três núcleos regiona-
lizados do Serviço de Família Aco-
lhedora: 1a RGA - João Pessoa, 2a 
RGA - Guarabira, 3a RGA – Espe-
rança. Juntos representam 68 mu-
nicípios atendidos.

Sedh, MPPB e TJPB divulgam a implantação e o fluxo de atendimento do serviço regionalizado pioneiro na PB

Encontro discute ‘Famíla Acolhedora’
crianças e adolescentes

Foto: Secom-PB

Evento on-line, 
para promotores e 
procuradores de 
Justiça, magistrados, 
defensores públicos 
e assessores, teve o 
objetivo de divulgar 
a implantação 
e o fluxo de 
atendimento 
do serviço de 
acolhimento

saúde e política

Sessões especiais marcarão semana na CMJP
A Câmara Municipal de João 

Pessoa vai realizar uma sessão es-
pecial em alusão ao Dia Interna-
cional da Síndrome de Down, na 
segunda-feira. O evento vai acon-
tecer no Plenário Senador Humber-
to Lucena, no período da tarde, com 
transmissão ao vivo pelos canais 
de comunicação da Casa Napoleão 
Laureano. A autoria é do vereador 
Marmuthe Cavalcanti (PSL).

A sessão especial alusiva ao 
Dia Internacional da Síndrome de 
Down, lembrado todos os anos na 
data 21 de março, acontece na segun-
da-feira (21), às 14h. O dia foi criado 
no sentido de conscientizar a popu-

lação sobre a inclusão e promover a 
discussão de alternativas para au-
mentar a visibilidade social das pes-
soas com a síndrome.

“É imprescindível que, cada vez 
mais, poder público e sociedade es-
tejam atentos às políticas de inclu-
são social através da promoção e fo-
mento de iniciativas sólidas, efetivas 
e concretas, capazes de trazer à bai-
la o debate sobre os direitos dessas 
pessoas”, é o que acredita Marmuthe 
Cavalcanti, que é autor de matérias 
legislativas sobre o direito das pes-
soas com Síndrome de Down.

Dentre as leis de sua autoria que 
tratam do assunto, destacam-se a Lei 

1.879/2017, que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de material adaptado e 
atendimento educacional especiali-
zado para estudantes com Síndro-
me de Down; a Lei 13.328/2016,  que 
obriga hospitais a registrarem e co-
municarem às instituições, entida-
des e associações especializadas que 
desenvolvem atividades com pes-
soas com deficiência acerca do nas-
cimento de bebês com a Síndrome; 
e a Lei 13.327/2016, que institui o ca-
dastro municipal de pessoas com 
Síndrome de Down.

 
PC do B
Já na quarta-feira, dia 23, às 14h, o 

vereador Marcos Bandeira (PMB), vai 
comandar uma sessão especial em 
homenagem aos 100 anos de Funda-
ção do PC do B. Para o parlamentar, 
o partido socialista sempre defendeu 
a unidade do povo, as forças progres-
sistas, além de lutar contra o regime 
militar e o neoliberalismo. 

“Por sua trajetória e importân-
cia para a história da democracia e 
das transformações populares em 
nossa sociedade, é que propomos 
a realização da presente ativida-
de, cujo objetivo é celebrar o cen-
tenário deste grandioso partido”, 
afirmou o propositor, justificando 
a realização do evento.

filiação

Nas redes sociais, João dá as 
boas-vindas para Alckmin 

O ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin (ainda sem par-
tido, por enquanto) que confirmou 
filiação ao PSB, recebeu, ontem, 
via redes sociais, as boas-vindas 
do chefe do Executivo da Paraí-
ba, João Azevêdo (PSB). 

“Seja bem-vindo, @geral-
doalckmin. É tempo de virar a pá-
gina das disputas com interesses 
individuais e unir forças para re-
construir o Brasil. O @PSBNacio-
nal40 se fortalece com a sua che-
gada para seguir adiante nas lutas 
do povo”, escreveu o governador 
paraibano João Azevêdo.

A chegada de Geraldo Alck-
min ao PSB praticamente sela a 
formação da chapa presidencial, 
que será encabeçada pelo ex-pre-

sidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) nas eleições deste ano, na 
condição de vice-presidente. Essa 
chapa que terá desdobramentos 
em vários estados no país. 

“O tempo da mudança che-
gou! Depois de conversar mui-
to e ouvir muito eu decidi cami-
nhar com o Partido Socialista 
Brasileiro – PSB. O momento exi-
ge grandeza política, espírito pú-
blico e união. A política precisa 
enxergar as pessoas. Não vamos 
deixar ninguém para trás. Nos-
so trabalho para ajudar a cons-
truir um país mais justo e pronto 
para o enfrentamento dos desa-
fios que estão postos está só co-
meçando”, escreveu Alckmin nas 
redes sociais.

gravidez na adolescência

Deputada sugere programa de prevenção
A deputada estadual Camila 

Toscano (PSDB) apresentou na As-
sembleia Legislativa da Paraíba 
um projeto que institui o Programa 
de Prevenção e Redução da Gravi-
dez não Intencional na Adolescên-
cia. A matéria tem a finalidade de 
conscientizar a população adoles-
cente sobre os riscos da gravidez 
precoce, obedecendo às determina-
ções legais do Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

“A gravidez não planejada na 

adolescência pode resultar da fal-
ta de conhecimento da adolescen-
te sobre sua saúde, sobre as conse-
quências na sua vida, bem como 
ao acesso limitado aos métodos 
contraceptivos eficazes. Das gesta-
ções que ocorrem na adolescência, 
66% são não intencionais, o que 
significa que a cada 10 adolescen-
tes que engravidam, um total de 
sete dizem ter sido ‘sem querer’”, 
destacou a deputada.

De acordo com Camila, o projeto 

tem por objetivo a disseminação de 
informações sobre medidas preven-
tivas e educativas dos riscos da gravi-
dez precoce, visando contribuir para 
a redução da sua incidência. O pro-
grama será desenvolvido no âmbi-
to da Secretaria de Estado da Saúde, 
Secretaria de Educação e da Ciência e 
Tecnologia e Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano.

O projeto determina ainda que 
serão realizadas campanhas edu-
cativas permanentes para a difusão 

de informações, visando a preven-
ção da gravidez precoce na ado-
lescência; promoção de palestras 
e a capacitação dos profissionais 
de saúde, educação e dos demais 
agentes que atuam na promoção, 
proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente; além da 
integração com outros órgãos como 
o Ministério Público, Defensoria 
Pública, Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente e entida-
des não governamentais.

jubileu de ouro

História do Tribunal de Contas 
da PB é tema de documentário

O Tribunal de Contas do Esta-
do da Paraíba lançou ontem, no 
Centro Cultural Ariano Suassu-
na, em João Pessoa, um documen-
tário sobre o jubileu de ouro do 
TCE, cujo roteiro retrata a história 
e evolução da Corte de Contas pa-
raibana, desde sua implantação no 
ano de 1971, passando por diver-
sos momentos históricos, que cul-
minaram em 2021 com a celebra-
ção de 50 anos de atividades.

Desenvolvido pela Assessoria de 
Comunicação, sob a supervisão do 
presidente do TCE-PB, conselheiro 
Fernando Catão, o documentário 
tem a duração de 30 minutos, com 
o título “50 anos do TCE,  uma via-
gem no tempo” e integra as come-
morações de aniversário da Corte.

O filme conta a história do Tri-
bunal de Contas desde o seu nas-
cimento, por meio de projeto de lei 
3.627 que o governador João Agri-
pino sancionou em 31 de agosto 
de1970. A instalação ocorreu em 1o 
de março do ano seguinte.

O documentário apresenta ao 
público a evolução da Corte de 
Contas ao longo dos anos, sua com-
posição e atividades, e mostrando 
ao espectador o papel e função da 
instituição junto à sociedade. 

A produção reuniu 12 horas 
de entrevistas, gravadas com con-
selheiros, conselheiros aposenta-
dos, procuradores e servidores. O 
vídeo foi exibido nas TVs Câma-
ras e Assembleia e está disponível 
no canal do TCE-PB no Youtube. 
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Um Termo de Coopera-
ção Técnica para facilitar o 
encaminhamento a leilão de 
bens apreendidos que se en-
contram nos pátios dos De-
pósitos Judiciais, Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran/PB), Polícia Civil e 
Militar foi discutido ontem 
entre membros da Corre-
gedoria Geral de Justiça da 
Paraíba, Ministério Públi-
co do Estado e Diretoria do 
Detran. O documento de-
verá ser assinado no próxi-
mo mês.

O corregedor-geral de 
Justiça, desembargador Fred 
Coutinho, afirmou que a ma-
téria vem sendo estudada a 
fundo. “As discussões so-
bre os bens apreendidos vin-
culados a processos estão 
avançadas. Já estamos na se-
gunda reunião debatendo 
o assunto e esperamos que 
esta medida seja concretiza-
da em breve”, disse.

O juiz corregedor Fábio 
Araújo explicou que a inicia-
tiva acelerará a desvincula-
ção dos bens em alguns pro-
cessos para que eles possam 
ir a leilão, dentro de um pra-
zo de 60 dias, caso não haja 
a indicação de que o referi-
do bem seja importante para 
o deslinde do feito. “Conse-
quentemente, poderemos fa-
zer circular a renda decor-
rente dos mesmos e termos 
um fluxo processual mais 

facilitado e célere”, avaliou.
Para a juíza corregedora 

Aparecida Gadelha, trata-se 
de uma mudança de cultu-
ra em curso, alinhada com 
a orientação que a Correge-
doria vem fazendo às uni-
dades no sentido de se bus-
car uma destinação para os 
bens apreendidos, conforme 

orientado pelo CNJ.
O termo vai envolver a 

Polícia Civil, Detran, Minis-
tério Público e o Poder Judi-
ciário estadual. De acordo 
com a delegada da Polícia 
Civil e diretora Operacio-
nal do Detran, Roberta Nei-
va, a Corregedoria Geral de 
Justiça é indispensável na 

orientação porque a chance-
la da alienação dos veículos 
tem que passar pelos juízes e 
pelo Ministério Público.

“O leilão é a saída jurídi-
ca para que se possa alienar 
os veículos e desocupar os 
pátios, possibilitando a ado-
ção de outras medidas, como 
maior fiscalização, mais blitz 

e até mais veículos apreendi-
dos. Hoje em dia, temos um 
problema sanitário com a 
quantidade de veículos abar-
rotados. A agilidade da ven-
da através de leilão vai fazer 
com que haja uma arrecada-
ção de valor e com que esses 
veículos voltem, inclusive, a 
circular”, argumentou.

Acordo vai acelerar a desvinculação dos bens em alguns processos para que eles possam ser desembaraçados

Leilões do Detran serão facilitados
cooperação técnica

Documento com boas práticas 
vai auxiliar políticas públicas

ciência e tecnologia

A Câmara Temática de 
Ciência e Fomento ao Co-
nhecimento do Consórcio 
Interestadual de Desenvol-
vimento Sustentável do Nor-
deste - Consórcio Nordeste 
- realizou ontem um seminá-
rio virtual “Boas Práticas em 
Ciência Tecnologia e Inova-
ção do Nordeste”, no qual re-
presentantes das Fundações 
de Amparo ou Apoio à Pes-
quisa apresentaram as cinco 
melhores práticas associadas 
à formação em ciência, tecno-
logia e inovação com o propó-
sito de elaborar um relatório 
com o objetivo de integrar as 
ações entre os estados.

No seminário estavam 
presentes também os titula-
res das Secretarias de Ciên-
cia e Tecnologia dos estados 
nordestinos que interagiram 
durante as apresentações. O 
coordenador da Câmara Te-
mática de Ciência, Roberto 
Germano, salientou que, além 

Veto
Santa Cecília  

e Teixeira  

tiveram os 

repasses 

bloqueados  

por causa  

de pendências  

não regularizadas

Prefeituras da PB registram 
redução de 14,3% no FPM

em um ano

As prefeituras da Pa-
raíba receberam R$ 25,4 
milhões do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios 
(FPM) ontem. Para os co-
fres municipais foram 
transferidos 14,3% a me-
nos do que no mesmo pe-
ríodo do ano passado, isto 
é, o segundo decêndio de 
março. Santa Cecília e Tei-
xeira tiveram os repasses 
bloqueados por causa de 
pendências não regula-
rizadas. Outros 45 muni-
cípios do país também ti-
veram verbas bloqueadas.

Entre os principais mo-
tivos para bloqueio estão: 
ausência de pagamento da 
contribuição ao Progra-
ma de Formação do Patri-
mônio do Servidor Públi-
co (Pasep), dívidas com o 
INSS, débitos com a ins-
crição da dívida ativa pela 
PGFN, e falta de presta-
ção de contas no Sistema 
de Informações sobre Or-
çamento Público em Saúde 
(Siops). Para desbloqueio 
do repasse, o município 
deve identificar o órgão 
que determinou o conge-
lamento. Em seguida, deve 
conhecer o motivo e regu-
larizar a situação. 

O repasse para todos 
os municípios do país to-
taliza mais de R$ 920 mi-
lhões, já descontados os 
20% do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e 
de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fun-
deb). No dia 19 de março 
de 2021, as prefeituras re-
ceberam mais de R$ 1 bi-
lhão do fundo. 

Segundo Cesar Lima, 
especialista em Orça-

Márcia Dementshuk 
Assessoria SEC&T
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Membros do 
Judiciário, 
Ministério 
Público do 
Estado e 
Diretoria 
do Detran 
discutiram 
como facilitar 
os leilões 
de bens 
apreendidos

dessas informações oferece-
rem subsídios para discussão 
para a formulação de políti-
cas públicas em cada estado, 
o documento será encami-
nhado aos futuros candidatos 
aos cargos políticos eletivos, 
inclusive presidenciais, a fim 
de tornar conhecidas as expe-
riências exitosas, como suges-
tão para inclusão nos planos 
de ação/governo dos futuros 
candidatos.

“Esta câmara temática re-
cebeu uma incumbência da 
Secretaria Executiva do Con-
sórcio Nordeste para formu-
lar um documento sistemati-
zando essas experiências nos 
estados de forma que ele sir-
va como norteador de políti-
cas exitosas para a região e 
desperte futuros candidatos 
nestas eleições para a impor-
tância da ciência, tecnologia 
e inovação para o desenvol-
vimento regional”.

A Câmara indicou a for-
mação de um grupo de tra-
balho para a formulação deste 
documento que irá, nos pró-

ximos dias, sistematizar as 
informações. As ações apre-
sentadas abrangem desde a 
formação - pós-graduação, 
bolsas de pesquisa - assim 
como ações relacionadas ao 
desenvolvimento regional 
por meio da inovação e em-
preendedorismo.

Roberto Germano, que 
preside a Fundação de Apoio 
à Pesquisa na Paraíba, ressal-
tou ainda o potencial estraté-
gico da ciência e tecnologia  
para o desenvolvimento re-
gional com base em “políticas 
públicas com visão de pereni-
dade tendo como inspiração 
as experiências práticas con-
solidadas”.

Pelo estado da Paraíba, a 
coordenadora de Programas 
e Projetos da Fapesq, Ruth 
Silveira, apresentou os pro-
gramas Ouse Criar, Desafio 
Nota 1000, Primeira Chance, 
Se Liga no Enem e Conexão 
Mundo. Todos são realizados 
pela Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia, por meio da Fapesq.

Seminário virtual da Câmara Temática de Ciência discutiu documento para os nordestinos

Foto: Fapesq/Divulgação

mento Público, o repas-
se do segundo decêndio 
de cada mês costuma ser 
menor devido à data de 
vencimento dos tributos 
(IR e IPI) que formam o 
fundo. No entanto, só isso 
não explica o motivo de a 
transferência ser inferior 
à feita no mesmo período 
do ano passado. Ele diz 
que a queda no repasse 
se deve a uma confluên-
cia de fatores. 

Queda
“Nós tivemos, nos úl-

timos meses, uma queda 
da produção industrial, 
apesar de ter tido um au-
mento no setor de serviço 
e, também, acho que vem 
desembocando nesse ano 
a queda na renda da po-
pulação, de forma geral. 
Se você tem menos ren-
da, você vai pagar menos 
imposto, porque é propor-
cional a essa sua renda. 
Vamos observar os pró-

ximos meses para ver se 
essa situação se perdura 
ou se foi alguma sazona-
lidade fora da curva”, 

O FPM é um fundo 
pelo qual a União repassa, 
a cada dez dias (por isso o 
nome “decêndio”), 22,5% 
do que arrecada com o 
Imposto de Renda (IR) 
e com o Imposto sobre 
Produtos Industrializa-
dos (IPI) aos municípios. 
A cada mês, portanto, são 
três transferências, que 
ocorrem nos dias 10, 20 
e 30. Se a data cair no sá-
bado, domingo ou feria-
do, o repasse é antecipa-
do para o primeiro dia 
útil anterior. 

O aporte que as pre-
feituras vão receber nes-
ta sexta tem origem no 
recolhimento desses tri-
butos entre os dias 1º e 10 
de março. O dinheiro das 
prefeituras é creditado 
pelo Banco do Brasil. Os 
percentuais de participa-
ção de cada município são 
calculados anualmente 
pelo TCU de acordo com 
o número de habitantes 
de cada cidade e a ren-
da per capita dos estados. 
Os municípios são dividi-
dos em três categorias: ca-
pitais, interior e reserva. 
As capitais dos estados e 
Brasília recebem 10% do 
FPM. Os demais municí-
pios brasileiros são consi-
derados de interior, e em-
bolsam 86,4% do fundo. Já 
os municípios de reserva 
são aqueles com popula-
ção superior a 142.633 ha-
bitantes e recebem – além 
da participação como mu-
nicípio de interior – uma 
cota adicional de 3,6%.  

Prazo
Iniciativa poderá 

levar bens a leilão 
em 60 dias

Foto: Secom-TJPB
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O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), determinou 
ontem a suspensão “comple-
ta e integral” do aplicativo de 
mensagens Telegram no país. 
O magistrado justificou a de-
cisão com base no descumpri-
mento de medidas judiciais 
anteriores, que exigiam ações 
como o bloqueio de perfis li-
gados ao blogueiro bolsona-
rista Allan do Santos, assim 
como a suspensão da mone-
tização de conteúdos produ-
zidos por essas contas. Para 
Moraes, a empresa age com 
“desprezo”, “total omissão” 
e “falta de cooperação” com 
a Justiça.

A decisão atende ao pe-
dido da Polícia Federal (PF), 
que também se baseou nas su-
cessivas vezes em que o Tele-
gram ignorou as autoridades 
brasileiras para pedir o seu 
bloqueio no país. Os agentes 
federais envolvidos na inves-
tigação enviaram um relató-
rio a Moraes com a citação de 
onze vezes em que a rede so-
cial foi suspensa em outros 
países por não se submeter 
a diretrizes governamentais.

De acordo com o minis-
tro, o Telegram chegou a sus-
pender algumas contas vin-
culadas a Allan dos Santos 
depois que uma nova deci-
são reforçou a necessidade 
das medida, mas a platafor-
ma ignorou outras determi-
nações que exigiam o forneci-
mento de dados dos usuários 
que criaram esses perfis. No 
dia 8 de março, Moraes or-
denou outro bloqueio de um 
perfil com o nome do bloguei-

ro, porém, novamente, a pla-
taforma optou por descum-
prir o mandado.

Na decisão, Moraes afirma 
que “a plataforma Telegram, 
em todas essas oportunida-
des, deixou de atender ao co-
mando judicial, em total des-
prezo à Justiça brasileira”. O 
ministro argumenta no des-
pacho que os responsáveis 
pela rede social desrespeita-
ram a legislação brasileira, 
sendo justificável a suspen-
são temporária da operação 
no país. A plataforma fica-
rá bloqueada até o cumpri-
mento das decisões judiciais 
proferidas anteriormente por 
Moraes.

“O desprezo à Justiça e a 
falta total de cooperação da 
plataforma Telegram com 
os órgãos judiciais é fato que 
desrespeita a soberania de 
diversos países, não sendo 
circunstância que se verifi-
ca exclusivamente no Brasil 
e vem permitindo que essa 
plataforma venha sendo rei-
teradamente utilizada para a 
prática de inúmeras infrações 
penais”, escreveu o ministro.

Ministro Alexandre de Moraes justificou a decisão com base no descumprimento de medidas judiciais anteriores

STF bloqueia o Telegram no Brasil
a pedido da pF

Weslley Galzo 
Agência Estado

Decisão
A decisão atende ao 

pedido da PF, que 
também se baseou nas 

sucessivas vezes em que 
o Telegram ignorou as 

autoridades brasileiras 
para pedir o seu 
bloqueio no país

As empresas responsáveis 
pela distribuição de aplicati-
vos em lojas virtuais, como a 
Google e a Apple, foram obri-
gadas a remover em até cinco 
dias o Telegram de sua gra-
de de produtos. O mesmo foi 
exigido das provedoras de 
internet no país, que deverão 
adotar bloqueios tecnológicos 
para inviabilizar a utilização 
da rede social no país. Moraes 
fixou uma multa diária de R$ 
500 mil em caso de descum-
primento da decisão.

O bloqueio do Telegram vi-
nha sendo aventado por auto-
ridades de outras instituições, 
como o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) e Ministério Públi-
co Federal de São Paulo (MPF), 
que possui um inquérito civil 
público contra a desinforma-
ção nas redes sociais. Colegas 
de Alexandre de Moraes no 
Supremo, os ministros Luís 
Roberto Barroso e Edson Fa-
chin - que se sucederam na 
presidência do TSE - já relata-
ram em mais de uma ocasião 
não descartar a suspensão da 
plataforma durante as eleições 
de outubro deste ano

No entanto, coube a Mo-
raes o bloqueio. A decisão 
partiu de uma petição sigi-
losa em tramitação no Supre-
mo. O ministro é o relator 
de outras investigações con-
tra redes de desinformação, 
como o inquérito das fake 

news e das milícias digitais. 
Antes de bloquear o Tele-
gram, o magistrado solicitou 
que a empresa apresentas-
se “as providências adotadas 
para o combate à desinforma-
ção e à divulgação de notícias 
fraudulentas”, assim como “os 
termos de uso e as punições 
previstas para os usuários” 
que disseminem este tipo de 
conteúdo.

“Mais uma vez, a empre-
sa Telegram ignorou a Justiça, 
desprezou a Legislação e não 
atendeu o comando judicial”, 
escreveu o ministro ao relatar 
os sucessivos descumprimen-
tos. “No âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, cumpre res-
saltar que o Telegram deixou 
de atender inúmeras deter-
minações judiciais em outros 
processos de minha relatoria, 
nos quais se investigam a dis-
seminação de notícias frau-
dulentas (fake news)”, desta-
cou Moraes.

Remoção do aplicativo
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O bloqueio 
do Telegram 
vinha sendo 
aventado por 
autoridades 
de outras 
instituições, 
como o TSE e 
o MPF

abertura de processo

Alesp poderá cassar Arthur do Val 

O minisro do STF, Alexandre de Moraes, afirma que 
“a plataforma Telegram, em todas essas oportunidades, 

deixou de atender ao comando judicial, em total 
desprezo à Justiça brasileira”

O Conselho de Ética da 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo abriu processo de 
cassação contra o deputado 
Arthur do Val (sem partido) 
por suas declarações sexistas 
sobre mulheres ucranianas

Em reunião ontem, os 
parlamentares que com-
põem o grupo rejeitaram 
alegações da defesa e acata-
ram por unanimidade as 21 
representações que pedem 
a cassação de seu mandato 
por quebra de decoro. Ago-
ra o deputado tem o prazo 
de cinco sessões legislativas 
para argumentar contra o 
mérito das acusações.

Com exceção do deputa-
do Delegado Olim (PP), que 
não estava presente, oito par-
lamentares que ocupam ca-
deiras efetivas no Conselho 
decidiram pelo encaminha-
mento do processo. Também 
foi favorável o corregedor 

da Alesp, Estevam Galvão 
(União Brasil).

Após a nova defesa de Ar-
thur, Olim será nomeado re-
lator do processo pela presi-
dente do Conselho, deputada 
Maria Amary (PSDB), e terá 
até 15 dias para apresentar 
seu parecer sugerindo uma 
das quatro punições possí-
veis: advertência, censura 
verbal ou escrita, suspensão 
do mandato ou cassação.

Na sequência, o conselho 
vota o parecer e, se aprova-
do, leva a questão a plenário.

Para aprovar as punições, 
é necessário o apoio de 48 de-
putados. Conforme o Esta-
dão mostrou, ao menos 40 
parlamentares já pediram a 
cassação de Arthur do Val 
por meio de representações.

Em defesa inicial, o advo-
gado de Arthur do Val, Pau-
lo Bueno, defendeu que as re-
presentações contra ele são 
“juridicamente impossíveis”. 
Alegou, por exemplo, que os 

áudios foram “vazados” sem 
o seu consentimento, eram 
privados, o que constituiria 
obtenção ilícita de provas.

Também defendeu a “ex-
traterritorialidade do ato”. 
Segundo ele, as gravações fo-
ram feitas fora do país e, por 
isso, só seriam passíveis de 
julgamento no Brasil se tives-
se cometido um delito listado 
no rol de crimes passíveis de 
extradição.

A defesa do deputado 
afirmou ainda, em documen-
to entregue ao Conselho, que 
Arthur estava em licença e, 
portanto, não pode ser acu-
sado no âmbito da Alesp pelo 
que teria feito.

Ao Estadão, a presiden-
te do Conselho afirmou que 
Arthur do Val é um “homem 
público” e que não é possível 
separar esta condição dele. 
“Pode estar em qualquer lu-
gar, ele continua deputado. 
Deve ter postura como re-
presentante do Legislativo 

apesar de não estar em mis-
são pela Assembleia”, disse.

Procurada, a assessoria 
de Arthur do Val não respon-
deu até a conclusão da repor-
tagem. Em carta enviada aos 
parlamentares, o deputado 
pediu para não ser cassado. 
Ele também afirmou que este 
é seu “último ano” na Casa, 
e que não vai se candidatar a 
deputado estadual neste ano.
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Em reunião 
ontem, os 
parlamentares 
rejeitaram 
alegações 
da defesa e 
acataram as 21 
representações 
que pedem a 
cassação do 
deputado

Agência Estado

senado Federal

Semipresidencialismo volta ao debate

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
afirmou nesta sexta-feira (18) 
que o semipresidencialismo 
não pode ser discutido ago-
ra no Congresso Nacional, 
com o atual número de parti-
dos na Câmara e no Senado. 
Hoje, o Congresso tem repre-
sentantes filiados a 24 legen-
das partidárias. 

 O novo modelo político é 
defendido pelo presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
que criou um grupo de traba-
lho no Congresso para elabo-

rar uma proposta, que seria 
votada na próxima legislatu-
ra, após as eleições de outubro.

“Poderemos avançar para 
aquilo que a Câmara tem de-
batido hoje, o presidente da 
Câmara, deputado Arthur 
Lira, tem suscitado muito 
isso, e eu acho que em algum 
momento isso pode ser dis-
cutido, mas não agora com a 
quantidade de partidos que 
nós temos, que é o semipresi-
dencialismo”, afirmou Pache-
co durante palestra no Centro 
de Integração Empresa-Es-
cola do Paraná (Ciee-PR), em 
Curitiba. Pacheco reforçou a 
aposta de que o número de le-

gendas será o menor já visto 
no país depois das eleições de 
outubro, com o fim das coliga-
ções proporcionais e a cláusu-
la de barreira, que limitam a 
sobrevivência de partidos na-
nicos chamados de “legendas 
de aluguel”. “São buscas de 
aprimoramento político no 
Brasil que eu considero inte-
resse serem discutidas e in-
cluídas num futuro próximo.”

O presidente do Sena-
do criticou os ataques feitos 
às urnas eletrônicas no país, 
após o presidente Jair Bolso-
naro questionar a efetivida-
de do sistema de votação em 
vigor. De acordo com Pache-

co, o Senado está “ombreado” 
com o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) para garantir a li-
sura das eleições e combater 
as fake news na disputa.

Defesa
O novo modelo político 

é defendido pelo 
presidente da Câmara 

dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL)

Daniel Weterman 
Agência Estado

Foto: Nelson Jr./SCO/STF
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A presidente da Co-
missão Europeia (CE), 
Ursula von der Leyen, 
anunciou ontem o pro-
grama Care - Cohesion 
Action for Refugees in 
Europe (Ação de Coesão 
para Refugiados, em tra-
dução livre).

O pacote de medidas 
inclui recursos para a 
construção de centros de 
acolhimento, hospitais de 
campanha, escolas e cre-
ches, além de cursos de 
idioma para os refugia-
dos da Ucrânia e forma-
ção e apoio ao emprego.

Milhões de ucrania-
nos estão buscando abri-
go na União Europeia. 
A Comissão Europeia, 
em sua página no Twit-
ter, afirma que “até que 
as pessoas possam voltar 
para casa em segurança e 
reconstruir seu país inde-
pendente e democrático, 
nós as acolheremos e as 
apoiaremos”.

A CE afirmou ainda 
que prestará apoio ina-
balável à Ucrânia. “De-
sembolsamos a segun-
da parcela de cerca de € 
300 milhões de nossa As-
sistência Macrofinancei-
ra de emergência para 
apoiar a Ucrânia. Este é 
o segundo pagamento de 
um pacote de € 1,2 bilhão 
de euros. Mais virão”.

Ucrânia na UE
O presidente da Ucrâ-

nia, Volodymir Zelensky 
disse ontem que, em con-
versas com a presidente 
da CE, ela prometeu fa-
zer todo o possível para 
viabilizar a entrada da 
Ucrânia na UE. Em sua 
conta pessoal no Twitter, 
Ursula afirmou que “o ca-
minho europeu da Ucrâ-
nia já começou”.

“Tempos como esses 
exigem visão, firmeza e re-
sistência para dar um pas-
so difícil após o outro. A 
Comissão Europeia segui-
rá adiante neste caminho. 
A política de coesão tem 
sido a força silenciosa da 
nossa União. Ajudando-
nos a crescer mais juntos. 
E hoje, a política de coe-
são pode ajudar os países 
da UE a acolher os refugia-
dos ucranianos de forma 
rápida e humana”, escre-
veu Ursula von der Leyen.

A porta-voz da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
Margaret Harris, disse ontem 
que o fim da pandemia de Co-
vid-19 está muito distante, ci-
tando aumento dos casos nos 
últimos dados semanais.

Anteriormente, a agência 
de saúde da ONU afirmou que 
a fase aguda da pandemia po-
deria terminar este ano, mas de-

penderia da rapidez com que 
seria atingida a meta de vaci-
nar 70% da população em cada 
país, entre outros fatores.

Questionada por um jorna-
lista, durante entrevista em Ge-
nebra, sobre o momento do fim 
da pandemia, Margaret Harris 
disse que está longe de termi-
nar. “Estamos definitivamente 
no meio da pandemia”, acres-
centou.

Após mais de um mês de 
declínio, os casos de Covid-19 
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Após mais 
de um mês 
de declínio, 
os casos de 
Covid-19 
começaram a 
aumentar em 
todo o mundo

covid-19

OMS: pandemia está “longe de terminar”

Pacote de medidas inclui recursos para construção de centros de acolhimento, hospitais de campanha e escolas

Europa anuncia apoio para refugiados
guerra na ucrânia

Cerca de 1,3 mil pes-
soas estão presas nos 
destroços do teatro de 
Mariupol que servia 
de abrigo, destruído 
por uma ataque russo 
na última quarta-feira. 
Outras 130 foram res-
gatadas e estão vivas, se-
gundo a comissária do 
parlamento ucraniano 
para os Direitos Huma-
nos, Liudmila Denisova. 
Entre os que estão nos 
escombros, não há in-
formações sobre quan-
tos estão com vida. As 
informações são da noi-
te da última quinta-feira.

Em um discurso tele-
visionado, Denisova dis-
se que o trabalho de res-
gate está em andamento 
no local. “Estamos re-
zando para que eles este-
jam vivos, mas até agora 
não temos nenhuma in-
formação”, disse.

O teatro servia de 
abrigo para pessoas de 
Mariupol que precisa-
ram abandonar as suas 
casas por conta da guer-
ra. Cerca de 1,4 mil pes-
soas estavam no local.

Segundo os relatos, 
muitas crianças estavam 
no local - que tinha o pá-
tio pintado com a pala-
vra “CRIANÇAS” em 
tinta branca para avisar 
aos russos sobre a pre-
sença delas. Os sobre-
viventes teriam se ins-
talado em um bunker 
do teatro, que resistiu ao 
bombardeio. Os esforços 

de resgate são prejudica-
dos por escombros e por 
novos bombardeios so-
bre a cidade.

A câmara da cida-
de de Mariupol acusou 
um avião russo de jogar 
uma bomba no lugar, e 
considerou o ataque “de-
liberado e cínico”. O mi-
nistério russo da Defesa 
negou ter bombardea-
do o teatro e atribuiu a 
explosão a um batalhão 
nacionalista ucraniano, 
denominado Azov.

Moscou já tinha res-
ponsabilizado esta uni-
dade militar pelo bom-
bardeio, na semana 
passada, de um hospi-
tal pediátrico e materni-
dade em Mariupol, que 
provocou indignação 
internacional. A cidade 
vive o pior cenário da 
guerra da Ucrânia, sem 
eletricidade, gás e água 
encanada. Cerca de 300 
mil pessoas permane-
cem no local.

Os sinais das ope-
radoras de celular tam-
bém foram perdidos. 
Alimentos e remédios 
estão perto do fim. Nesta 
semana, a Ucrânia afir-
mou que a Rússia impe-
diu a entrega de ajuda 
humanitária.

Ao contrário de ou-
tras cidades, a insta-
lação de corredores 
humanitários em Ma-
riupol também foi mais 
difícil. Somente nesta 
semana, depois de di-
versas tentativas frus-
tradas, os civis conse-
guiram sair da cidade. 

Teatro bombardeado

O papa Francisco intensifi-
cou críticas implícitas à Rússia 
e chamou a guerra na Ucrânia 
de “abuso perverso de poder”, 
realizado por interesses sectá-
rios que condenam pessoas in-
defesas à violência.

O papa não citou a Rús-
sia em suas condenações, mas 
usou frases como “agressão ar-
mada inaceitável” para expres-
sar seu ponto de vista. Ontem, 
ele falou em “povo defendendo 
sua terra” e escapando de bom-
bardeios.

“A tragédia da guerra, que 

está ocorrendo no coração da 
Europa, tem nos deixado ator-
doados”, disse Francisco, acres-
centando que poucas pessoas 
imaginariam cenas semelhan-
tes às duas guerras mundiais 
do século 20.

Sua mais recente condena-
ção veio em mensagem para 
uma conferência da Igreja Ca-
tólica em Bratislava, capital da 
Eslováquia, país que faz fron-
teira com a Ucrânia e que abriu 
suas portas a refugiados.

“Mais uma vez, a huma-
nidade é ameaçada por abuso 
perverso de poder e interesses 
sectários, que condenam pes-
soas indefesas a sofrer toda for-

Papa: guerra é “abuso perverso de poder”

Agência Brasil/Reuters 

Alta
Combinação 

de fatores está 
causando os 

aumentos, diz 
a OMS

começaram a aumentar em 
todo o mundo na semana pas-
sada, disse a OMS, com lock-
downs na Ásia e a província 
chinesa de Jilin lutando para 
conter surto.

Segundo a organização, 
uma combinação de fatores 
está causando os aumentos, in-
cluindo a variante Ômicron, al-
tamente transmissível, a sub-
variante BA.2 e a suspensão 
de medidas sociais e de saú-
de pública.

Agência Brasil/Reuters

Moscou
chama a ação de 

“operação militar 
especial” projetada não 
para ocupar território, 

mas para desmilitarizar 
e “desnazificar” o 

país vizinho

ma de violência brutal”, disse.
“O sangue e as lágrimas das 

crianças, o sofrimento de mu-
lheres e homens que defendem 
suas terras ou fogem dos bom-
bardeios abalam nossa consciên-
cia”, afirmou o papa.

Moscou chama a ação de 
“operação militar especial” pro-
jetada não para ocupar território, 
mas para desmilitarizar e “des-
nazificar” o país vizinho.

Francisco rejeitou esse termo, 
dizendo anteriormente que não 
poderia ser considerada “ape-
nas operação militar”, mas uma 
guerra que desencadeou “rios de 
sangue e lágrimas”.

Marieta Cazarré 
Agência Brasil

Agência Estado 

O papa Francisco usou frases como “agressão armada inaceitável” para expressar o seu ponto de vista

n 

A mais recente 
condenação 
feita pelo 
papa veio em 
mensagem 
para uma 
conferência da 
Igreja Católica 
em Bratislava, 
capital da 
Eslováquia, 
país que faz 
fronteira com 
a Ucrânia e 
que abriu 
suas portas a 
refugiados

Foto: Vaticano Media

O presidente russo, Vladi-
mir Putin, fez um discurso on-
tem, em um estádio lotado de 
apoiadores, para comemorar 
os oito anos da anexação da 
Crimeia.

No evento, Putin defendeu 
a “operação especial”, como ele 
se refere à guerra na Ucrânia, e 
disse que a Rússia nunca teve 
tanta força. Ele elogiou o que 
chamou de “ação heroica” dos 

militares nessa operação. “Nos-
sos soldados estão atuando nes-
se conflito, tentando ajudar um 
ao outro, como irmãos de ver-
dade. Protegendo seu irmão 
contra bala. Defendendo seu 
irmão com o seu próprio cor-
po. Nós nunca tivemos tama-
nha força”, afirmou.

O presidente russo também 
parabenizou os soldados que 
lutaram na anexação da Cri-
meia e disse que, nos últimos 
oito anos, a Rússia fez todo o 
possível para levantar a Cri-

meia, “fornecendo coisas bási-
cas como gás, energia, todo tipo 
de serviço, redes, criando novas 
vias de transporte para trânsito 
de pessoas e de cargas”.

Putin disse ainda que as ci-
dades da Crimeia e de Sebasto-
pol criaram uma barreira con-
tra neonazistas e extremistas 
nacionalistas, assim como a re-
gião pró-Moscou de Donbass.

“Eles também criaram uma 
barreira, um bloqueio, atuavam 
se defendendo de bombas aé-
reas. Tudo isso foi feito contra 

o genocídio que estava aconte-
cendo. Tentando fazer com que 
as pessoas se livrassem desse 
sofrimento. E esse foi o princi-
pal motivo da operação que está 
acontecendo hoje na Ucrânia”.

O mandatário russo susten-
ta a tese de que o governo ucra-
niano é composto por neonazis-
tas e comete genocídio contra o 
próprio povo. Nessa semana, a 
Corte Internacional de Justiça 
(CIJ) refutou essa tese e orde-
nou que a Rússia retire as tro-
pas da Ucrânia.

Putin diz que país nunca esteve tão forte

Agência Estado

“Tempos 
como esses 
exigem 
visão, 
firmeza e 
resistência

Ursula von der Leyen
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A inflação impacta 86% no 
consumo de alimentos e de ou-
tros produtos de abastecimen-
to doméstico das mulheres nor-
destinas, segundo a pesquisa 
Radar Febraban da Federação 
Brasileira de Bancos (Febre-
bran). A pesquisa avaliou a ex-
pectativa de mulheres brasilei-
ras sobre o impacto da inflação, 
consumo e recuperação da eco-
nomia e foi divulgada na últi-
ma quinta-feira (17).

De acordo com os dados,   
caso viessem a dispor de re-
cursos extras no orçamento 
doméstico, 30% das mulheres 
nordestinas investiriam na 
poupança e 26% comprariam 
um imóvel. 

Em todas as regiões do país 
é unânime a percepção de que 
a inflação e o preço dos produ-
tos aumentaram muito com-
parados ao ano passado, além 
disso, os combustíveis impac-
tam 33% no custo de vida. No 
Nordeste 93% das mulheres 
confirmaram essa percepção.

Para a engenheira civil 
Adalice Duarte, 31 anos, a in-
flação sob os custos com ali-
mentação e preço de combus-
tíveis são os itens que mais 
têm impactado no seu dia a 
dia. “Os gastos com água e 
energia tiveram uma varia-
ção menor. O custo com alu-
guel não variou muito na mi-
nha percepção”, opinou.

Em relação a recuperação 
econômica do Brasil, a pesqui-
sa informa que 54% das mu-
lheres do Nordeste acreditam 
que a recuperação só vai acon-
tecer depois de 2022; 25% de-
las acreditam na retomada do 
crescimento ainda esse ano. Já 
Adalice Duarte avalia que o 
crescimento acontecerá a lon-
go prazo, pois a instabilidade 
financeira é mundial.

“Acredito que a economia 

O Nordeste é a região em que as mu-
lheres mais confiam na segurança dos 
bancos, o equivalente a 65%. Já a confian-
ça nas empresas privadas, a distribuição 
regional é um pouco mais homogênea, 
com 54% das mulheres nordestinas con-
fiando nessas instituições. Já a confian-
ça em empresas que utilizam a tecnolo-
gia pra resolver problemas no mercado 
financeiro (fintechs), na região Nordeste 
o alcance é maior, com 72%. 

Golpes
A pesquisa aponta 20% das mulheres 

nordestinas já foram vítimas de golpes 
na clonagem de cartão e 28% delas foram 
alvo de bandidos nos golpes em que al-
guém se faz passar por um familiar, soli-
citando dinheiro por WhatsApp.

A entrevista Goreth Campos disse con-
fiar na segurança dos bancos mais do que 
instituições financeiras ligadas à cartão de 
crédito, pois recentemente teve seu cartão 
clonado. “Acredito que tenha sido clonado 

na internet em um site em que compro com 
frequência, mas como meu cartão de crédi-
to é vinculado ao Banco do Brasil e recebi 
a notificação às 5h da manhã no aplicativo. 
Imediatamente acionei o banco comuni-
cando o ocorrido”, contou. Quando viaja a 
São Paulo, Goreth disse que reforça os cui-
dados para evitar possíveis compras inde-
vidas. “Eles acham que só porque sou ido-
sa não entendo de tecnologia”, afirmou. Em 
relação ao golpe do WhatsApp ela conta que 
já foi abordada, mas não caiu. “Eles tenta-
ram se passar por minha filha. Eu fiz foi ti-
rar onda com os golpistas”, brincou.

A engenheira civil Adalice Duarte con-
tou que sua avó também foi vítima de gol-
pe, mas foi bem assistida pelo banco. “O 
banco orientou direitinho e fez o estorno no 
valor de R$ 5 mil”, afirmou. Nas diferentes 
regiões, mais da metade das entrevistadas 
declaram ter recebido material de comuni-
cação de banco ou outra entidade alertan-
do sobre golpes, 57% das mulheres nordes-
tinas receberam essa orientação.

Pesquisa
30% das mulheres 

gostariam de 
investir na poupança 

e 26%, de comprar 
um imóvel

Bancos conquistam confiança feminina

Opinião
Alexandre Henrique Salema Ferreira

salemaferreira@gmail.com | Colaboração

Para 86%, preços afetam o consumo de alimentos e de outros itens domésticos

Mulheres sentem mais 
os impactos da inflação

realidade nordestina

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,37%

R$ 5,016
1,98%

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

-0,77%

R$ 5,544

Libra  Esterlina

-0,15%

R$ 6,614

Ibovespa

115.310 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%

A realidade fática aponta para o esgotamento 
do modelo de tributação sobre o consumo 
adotado em nosso sistema tributário 

nacional. Tal realidade possui múltiplas faces, 
dentre as mais estudadas são a iniquidade fiscal e 
a ineficiência econômica da exagerada tributação 
sobre o consumo. 

Para além das questões relativas à iniquidade 
fiscal e à ineficiência econômica, é necessário 
trazer à tona o problema do irremediável declínio 
das receitas do ICMS sobre determinadas bases 
econômicas de incidência.

Durante décadas os Estados-membros 
mantiveram sua principal fonte de financiamento, 
o ICMS, concentrada na sobretaxação de 
pouquíssimas bases econômicas de incidência, 
como, por exemplo, os combustíveis fósseis, o 
fornecimento de energia elétrica e as prestações de 
serviços de comunicação.

Tal decisão política em relação às fontes 
de financiamento dos Estados-membros, por 
evidente, carrega implicações para além da 
fiscalidade. Por exemplo, é indiscutível os impactos 
macroeconômicos deletérios, em especial os 
inflacionários, decorrentes da elevada tributação 
sobre os combustíveis fósseis, o fornecimento de 
energia elétrica e as prestações de serviços de 
comunicação, todos reconhecidamente essenciais 
e de consumo universalizado (diria, até mesmo, 
compulsório. Afinal, quem sobrevive hoje em dia 
sem eles?).

No campo da fiscalidade, a arrecadação do 
ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e as 
prestações de serviços de comunicação vem sendo 
impactada negativamente a partir da adoção de 
novas tecnologias na geração de energia elétrica, 
em especial a fotovoltaica residencial; e tecnologias 
informacionais que já alteraram a forma como 
utilizamos os serviços de telecomunicação. É 
iminente o exaurimento dessas bases econômicas 
de incidência do ICMS, já a curto e médio prazos.

Somada às questões tecnológicas, no âmbito 
jurídico o STF decidiu, com efeitos modulados 
a partir de 2024, que são inconstitucionais as 
alíquotas do ICMS superiores a 17% incidentes 
sobre o fornecimento de energia elétrica e as 
prestações de serviços de telecomunicação.

Por tudo isso, as administrações tributárias 
estaduais terão que prospectar novas bases 
econômicas de incidência do ICMS a fim de 
compensar a esperada queda na arrecadação do 
imposto.

No caso dos combustíveis, a pressão pela 
redução das alíquotas do ICMS advém da quebra 
de braço que se estabeleceu entre a União e os 
Estados-membros. Pressionado pela sociedade em 
decorrência da vertiginosa elevação nos preços dos 
combustíveis fósseis, o Governo Federal resolveu 
colocar no colo dos governos estaduais essa conta. 
Mera rinha política.

Não é o caso de deixar de reconhecer que as 
alíquotas do ICMS incidentes sobre os combustíveis 
fósseis são elevadas. Contudo, a questão como 
foi posta pelo Governo Federal não contribui para 
uma solução fiscal viável. O encaminhamento dado 
beira a irresponsabilidade, em especial diante das 
estimativas bilionárias de queda na arrecadação 
da principal fonte de financiamento dos Estados-
membros. Por isso, o sistema político será 
demanda a apresentar soluções a curto prazo, que 
contemplem os legítimos interesses dos Estados-
membros, destinadas a mitigar os efeitos fiscais da 
redução das alíquotas do ICMS incidentes sobre os 
combustíveis fósseis, em especial porque é melhor 
evitar decisões jurídicas do STF que estendam a 
aplicação do princípio da seletividade a essa base 
econômica de incidência, tal como aconteceu com o 
fornecimento de energia elétrica e as prestações de 
serviços de telecomunicação.

Como se vê, a questão não é simples e as 
soluções não podem ser fragmentadas. Urge a 
necessidade de uma ampla reforma tributária, 
que, ao mesmo tempo que garanta a viabilidade 
financeira e fiscal dos Estados-membros, alargue 
as bases econômica de incidência do ICMS a fim de 
mitigar o declínio da arrecadação do ICMS sobre as 
bases econômicas tradicionais de incidência. 

*Espaço cedido pelo colunista Acilino Madeira

A questão do declínio da 
arrecadação do ICMS

“Tentaram se 
passar por 
minha filha. 
Eu fiz foi tirar 
onda com os 
golpistas

Goreth Campos
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Em todas as 
regiões do país, 
é unânime a 
percepção de 
que a inflação 
e o preço 
dos produtos 
aumentaram 
em relação ao 
ano passado, 
e de que os 
combustíveis 
causaram essa 
alta 

começará a entrar nos trilhos 
daqui a dois anos. O desem-
prego está diminuindo, pois a 
vida está voltando à normali-
dade depois da fase crítica da 
pandemia. Já a inflação per-
manecerá elevada por muito 
tempo, sendo desproporcional 
ao salário mínimo pois o pre-
ço dos alimentos varia diaria-
mente”, lamentou. 

Mudança de planos
A inflação impactou a vida 

da pedagoga Márcia Souza, 
47 anos, em diferentes aspec-
tos, principalmente no preço 
do combustível, planos de via-
gens e pagamento de serviços 
de saúde e remédios. 

Em caso de recursos finan-
ceiros extras do orçamento do-
méstico, a pesquisa informa 
que 26% das mulheres nor-
destinas investiriam na com-
pra ou reforma de imóvel e 
30%   aplicaram o dinheiro em 
poupança. No caso de Már-
cia, a intenção seria investir a 
na compra do imóvel. “Viajar 
enriquece a alma, mas inves-
tiria na compra de um aparta-
mento para alugá-lo, servin-

do como uma grana extra”, 
declarou.

Visão diferente da que de-
fende Goreth Campos, 69 anos, 
para quem viajar é uma prio-
ridade. “Eu já tenho uma cer-
ta idade, vou guardar dinheiro 
pra quê? Viajar é o melhor in-
vestimento. Quero aproveitar 
ao máximo minha vida pois 
meus filhos já são indepen-
dentes financeiramente”, argu-
mentou. Ela reconhece, entre-
tanto, que se o dinheiro sobrar, 
pode fazer adaptações na casa 
“para ter mais conforto”.,

Adalice Duarte acredita que a economia vai melhorar em dois anos
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O rendimento real ha-
bitual do trabalhador bra-
sileiro ficou em R$ 2.489 no 
trimestre findo em janeiro 
deste ano. Isso representa 
quedas de 1,1% em relação 
ao trimestre encerrado em 
outubro e de 9,7% frente ao 
trimestre finalizado em ja-
neiro de 2021.

Os dados, da Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua), foram 
divulgados ontem pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Já a 
massa de rendimento real 
habitual (R$ 232,6 bilhões) 
ficou estável em ambas as 
comparações.

Subutilização
A população subutiliza-

da, ou seja, os que estão de-
sempregados, aqueles que 
trabalham menos do que 
poderiam e as pessoas que 
poderiam trabalhar, mas 
não procuram emprego, 
chegou a 27,8 milhões de 
pessoas, quedas de 7,2% 
(menos 2,2 milhões) frente 
ao trimestre anterior e de 
15,5% (menos 5,1 milhões) 
na comparação anual.

A taxa composta de su-
butilização (23,9%) caiu 1,9 
ponto percentual em rela-
ção ao trimestre de agosto a 
outubro (25,7%) e 5,1 pontos 
percentuais na comparação 
com o trimestre encerrado 

em janeiro de 2021 (29%).
A população fora da 

força de trabalho (64,9 
milhões de pessoas) per-
maneceu estável quando 
comparada com o trimes-
tre anterior e caiu (menos 
3,9 milhões de pessoas) na 
comparação anual.

A população desalenta-
da, ou seja, a parte que de-
sistiu de procurar empre-
go, ficou em 4,8 milhões de 
pessoas, reduções de 6,3% 
(menos 322 mil pessoas) 
em relação ao trimestre an-
terior e de 18,7% (menos 1,1 
milhão de pessoas) na com-
paração anual.

Empregos com carteira
O número de empre-

gados com carteira de tra-
balho assinada no setor 
privado (excluindo-se tra-
balhadores domésticos) foi 
34,6 milhões de pessoas, 
2% a mais (681 mil pessoas) 
que outubro e 9,3% acima 
(2,9 milhões de pessoas) 
que janeiro de 2021.

Já o  número de em-
pregados sem carteira as-
sinada no setor privado 
(12,4 milhões de pessoas) 
cresceu 3,6% (427 mil pes-
soas) em relação a outu-
bro e 19,8% (2 milhões de 
pessoas) no ano. E total 
de trabalhadores por con-
ta própria (25,6 milhões 
de pessoas) ficou estável 
na comparação com o tri-
mestre anterior, mas subiu 
10,3% (mais 2,4 milhões de 
pessoas) no ano.
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A taxa de desemprego no 
país ficou em 11,2% no tri-
mestre encerrado em janeiro 
deste ano, sendo o menor re-
sultado para o período desde 
2016 (9,6%). No trimestre en-
cerrado em janeiro de 2021, a 
taxa era de 14,5%. Ainda de 
acordo com o IBGE, a taxa 
observada no trimestre en-
cerrado em janeiro deste ano 
ficou abaixo da observada no 
trimestre finalizado em ou-
tubro de 2021 (12,1%).

A população desocupada 
ficou em 12 milhões de pes-

soas, 6,6% abaixo do trimes-
tre anterior (menos 858 mil 
pessoas) e 18,3% abaixo do 
trimestre encerrado em ja-
neiro de 2021 (menos 2,7 mi-
lhões de pessoas).

A população ocupada no 
país chegou a 95,4 milhões, 
altas de 1,6% em relação a 
outubro (mais 1,5 milhão de 
pessoas) e de 9,4% ante janei-
ro de 2021 (mais 8,2 milhões).

O nível da ocupação, que 
é o percentual de pessoas 
ocupadas na população com 
idade para trabalhar, ficou 

estimado em 55,3%. O resul-
tado é 0,7 ponto percentual 
acima do registrado no tri-
mestre anterior (54,6%) e 4,3 
pontos percentuais acima 
que no mesmo período de 
2021 (51,1%). 

Trabalho doméstico
Os trabalhadores domés-

ticos (5,6 milhões de pes-
soas) apresentaram estabi-
lidade no confronto com o 
trimestre anterior, mas su-
biu 19,9% (mais 931 mil pes-
soas) no ano.

Desemprego atinge menor nível desde 2016

Dados do IBGE mostram que o rendimento real ficou em R$ 2.489 no trimestre encerrado em janeiro deste ano

Renda do trabalhador cai quase 10%
pnad contínua

Vitor Abdala  
Agência Brasil 

Queda
População 

desocupada ficou 
em 12 milhões 

de pessoas, 6,6% 
abaixo do trimestre 

anterior

Percentual de 
pessoas ocupadas 

na população 
com idade para 
trabalhar ficou 

estimado em 55,3%

Foto: Ortilo Antonio

Energisa Paraíba e Borborema conquistam 
prêmio por qualidade e desempenho no estado

reconhecimento

A Energisa Paraíba 
(EPB) e Energisa Borbore-
ma (EBO) foram uma das 
vencedoras do Prêmio Na-
cional da Fundação Nacio-
nal de Qualidade (FNQ) 
que acontece anualmente. 
A cerimônia de Reconhe-
cimento dos Melhores em 
Gestão aconteceu na útti-
ma quinta-feira (17) pelo 
canal do Youtube. Além 
da EPB e da EBO, a Energi-
sa Mato Grosso e a Energi-
sa Sergipe também foram 
premiadas.

O prêmio é referência 
nacional por estimular e 
apoiar as organizações 
para o desenvolvimento e 
a evolução de sua gestão, 
por meio da disseminação 
dos Fundamentos da Ges-
tão para Excelência, para 
que se tornem sustentá-
veis, cooperativas e gerem 
valor para a sociedade. 

O diretor-presidente da 
Energisa na Paraíba, Már-
cio Zidan, destaca que esse 
é um importante reconhe-
cimento para a concessio-

nária. “Com uma lideran-
ça engajada conseguimos 
desenvolver nosso time 
para que cada um entenda 
o seu propósito e o quanto 
as suas contribuições são 
importantes. Sermos re-
conhecidos em meio a um 
cenário ainda desafiador, 
por consequência da pan-
demia, ganha um signifi-
cado ainda mais valioso, 
de que acertamos na estra-
tégia em busca da melho-
ria em nossos processos”. 

Com base em um mo-

delo de gestão integrado 
que se desdobra da alta li-
derança para todos os co-
laboradores nos seus mais 
diversos níveis de atuação, 
a distribuidora busca o en-
gajamento e comprometi-
mento com a estratégia e 
transparência. O ciclo de 
2021 se encerrou com cer-
ca de dois mil colaborado-
res próprios, distribuindo 
5,45 TWh/ano de energia 
(mercados cativos e livre), 
através de 76.813 quilô-
metros de rede de distri-

buição (MT/BT) e 2409 
quilômetros de linhas de 
transmissão. 

Atuação no estado
A Energisa na Paraíba 

fornece energia elétrica a 
222 municípios do estado e 
conta com cerca de 1,7 mi-
lhão de clientes. A conces-
sionária investe de forma 
contínua na melhoria do 
fornecimento de energia 
elétrica de modo a promo-
ver o aumento da produtivi-
dade e qualidade da gestão.

Entra em vigor a medida provisória que 
autoriza saque de até R$ 1 mil do FGTS 

publicada 

Foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União 
(DOU) a Medida Provisó-
ria (MP) 1105/2022 autori-
zando o saque extraordi-
nário das contas do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) no valor de 
até R$ 1 mil, independente-
mente do número de contas 
que tenha. Os pagamentos 
serão feitos pela Caixa Eco-
nômica Federal.

O calendário de saques 
começa em 20 de abril e vai 

até 15 de junho. O dinhei-
ro ficará disponível até 15 
de dezembro, quando vol-
tará para a conta vinculada 
do FGTS. A MP, entretanto, 
destaca que os valores que 
estiverem bloqueados na 
conta vinculada do FGTS 
não ficarão disponíveis 
para saque extraordinário.

O dinheiro vai ser dispo-
nibilizado automaticamen-
te na conta do trabalhador 
pelo aplicativo Caixa Tem. 
A medida também autori-
za a criação de poupança 
social digital na Caixa para 
os trabalhadores que não 

possuem conta bancária na 
instituição.

Segundo o governo, po-
derão efetuar o saque cer-
ca de 42 milhões de pes-
soas. A estimativa é que 
sejam injetados R$ 30 bi-
lhões na economia caso to-
dos os trabalhadores reti-
rem o dinheiro. A liberação 
do saque tem como objeti-
vo diminuir o comprome-
timento de renda e o en-
dividamento das famílias 
por conta da crise sanitária 
provocada pela pandemia 
de Covid-19 e pela inflação.

O Ministério do Traba-

lho e Previdência informou 
que as demais possibilida-
des legais de movimenta-
ção dos recursos do FGTS 
continuam válidas. O fun-
do pode ser sacado nos se-
guintes casos: despensa 
sem justa causa, extinção 
da empresa, aposentadoria, 
falecimento do trabalhador, 
pagamento de prestações 
do financiamento habita-
cional concedido pelo Siste-
ma Financeiro de Habitação 
(SFH) a pessoas com idade 
igual ou superior a 70 anos, 
além de doenças graves de-
finidas em lei.

efeito copom

Juros caem 
com recuo do 
dólar e exterior 
positivo

Os juros fecharam em que-
da, ainda sob efeito do comu-
nicado do Comitê de Política 
Monetária (Copom) e favo-
recidos pelo recuo do dólar e 
ambiente externo de menor 
aversão ao risco em relação 
ao conflito no leste europeu. 
Também contribuiu a infor-
mação do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, de que o 
governo estuda ampliar a re-
dução da alíquota do IPI para 
35%, levando as taxas curtas às 
mínimas, pelo potencial alívio 
adicional à inflação. 

No fim da sessão regular, 
boa parte das taxas longas 
já estava abaixo da marca de 
12%, na qual persistiram desde 
o começo do mês. A do contra-
to de Depósito Interfinancei-
ro (DI) para janeiro de 2023 fe-
chou em 12,89%, de 12,931% no 
ajuste anterior, e a do DI para 
janeiro de 2024 caiu de 12,757% 
para 12,58%. O DI para janeiro 
de 2025 fechou a sessão regu-
lar na mínima de 12,07%, de 
12,286% na quinta-feira. A taxa 
do DI para janeiro de 2027 fe-
chou em 11,915% de 12,145%.

A leitura de que o Banco 
Central prepara o terreno para 
encerrar o ciclo de aperto da 
Selic após aplicar mais uma 
alta ecoou sobe a curva, mes-
mo que o quadro de apostas 
para os próximos meses não 
tenha se alterado em relação 
ao dia anterior.

Denise Abarca 
Agência Estado

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

n 

Poderão efetuar o 
saque cerca de 42 
milhões de pessoas. 
A estimativa é que 
sejam injetados 
R$ 30 bilhões 
na economia 
caso todos os 
trabalhadores 
retirem o dinheiro
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Com o objetivo de preparar os 
socioeducandos para o mercado de 
trabalho, a Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Adolescen-
te “Alice de Almeida” está inves-
tindo na área de profissionalização. 
No momento, inicia o curso de Ope-
rador de Computadores para ado-
lescentes e jovens que cumprem 
medidas judiciais no Centro Socioe-
ducativo de Semiliberdade. 

De acordo Waleska Ramalho, 
presidente da Fundac, a melhor for-
ma de contribuir para a inserção de 
adolescentes e jovens, após o cum-
primento da medida socioeducati-
va, no mercado de trabalho é ofe-
recendo formação, capacitação e 
profissionalização durante o perío-
do de internação. “O curso de Ope-
rador de Computadores é mais uma 
conquista da Fundac no âmbito da 
profissionalização, e abre muitas 
oportunidades para inserção des-
ses adolescentes e jovens no merca-
do de trabalho”, disse.  

Para Rafael Honorato, coordena-
dor de Profissionalização, Trabalho 
e Previdência da Fundac, a iniciati-
va é o pontapé inicial para que ado-
lescentes e jovens sejam inseridos na 
cultura digital, objetivando a forma-

ção para o mercado de trabalho atra-
vés de uma capacitação mais ampla 
das ferramentas do Office.

“O curso de Operador de Com-
putadores teve início durante esta se-
mana, no laboratório de informática 
da própria unidade socioeducativa e, 
inicialmente, está contemplando oito 
socioeducandos da Semiliberdade 
divididos em duas turmas, uma em 
cada turno, com aulas duas vezes na 
semana e carga horária de 160 horas”, 
explicou Rafael.

Segundo Amarildo Cavalcante 
da Silva, instrutor do curso de In-
formática, o curso visa formar pro-
fissionais capazes de manusear o 
computador para serem inseridos 
no mercado de trabalho. “O início 
do curso foi bem proveitoso e dinâ-
mico. Tanto na parte teórica como na 
prática, eles se mostraram bastante 
interessados”, comentou.

Com relação à carga horária do 
curso, Rafael Honorato lembrou ain-
da que, caso o adolescente ou jovem 
receba a progressão no meio da for-
mação, completando uma carga ho-
rária de 80 horas, ele receberá a cer-
tificação de capacitação em Noções 
Básicas de Informática. 

 “É muito importante podermos 

Objetivo é preparar adolescentes e jovens que cumprem medidas judiciais no estado para o mercado de trabalho

Fundac oferece curso de Informática
para socioeducandos

O curso teve início esta semana, no laboratório de informática da própria unidade socioeducativa

disponibilizar o curso de infor-
mática para os adolescentes e jo-
vens em cumprimento de medida 
socioeducativa pois, atualmente, 
para quase todas as ações do coti-
diano é necessário o conhecimen-
to em informática, principalmente 

para se manter no mercado de tra-
balho. Além disso, há o benefício 
de poder acompanhar os avanços 
da tecnologia que não param”, en-
fatizou Davi Lira, diretor do Centro 
Socioeducativo de Semiliberdade. 

“A Fundação está de parabéns 

por esse olhar responsável e pela 
preocupação em capacitar cada 
vez mais os socioeducandos para 
que eles tenham mais oportuni-
dades, no período pós conclusão 
de sua medida socioeducativa”, 
concluiu Davi Lira.

Foto: Secom-PB

em são paulo

Oito bolivianos são libertados 
de trabalho análogo ao escravo

Uma operação deflagrada ontem 
em São Paulo libertou oito imigran-
tes bolivianos vítimas de trabalho 
análogo à escravidão em uma con-
fecção no Bom Retiro, no centro da 
capital paulista. Durante a opera-
ção, que foi chamada de Andrápo-
don, duas pessoas responsáveis pela 
confecção foram presas por tráfico 
de pessoas e organização criminosa.

Segundo as investigações, as víti-
mas chegavam a trabalhar 14 horas 
por dia e depois dormiam no mesmo 
local, ao lado da máquina de costura.

A operação foi realizada pela Se-
cretaria de Justiça e Cidadania, por 
meio do Núcleo de Enfrentamen-
to ao Tráfico de Pessoas de São Pau-
lo (NETP), e pela Polícia Civil, com 
agentes do Departamento de Opera-
ções Policiais Estratégicas (Dope) e 
da 1a Delegacia Seccional da capital.

“Há um trabalho repressivo de 
prender esses traficantes, que aca-
bam enganando essas pessoas com 
falsa promessa de oportunidades 

e de melhor vida”, disse Fernando 
José da Costa, secretário de Justiça 
e Cidadania.

“Há também um trabalho huma-
nitário, feito pela Secretaria de Justi-
ça e Cidadania do estado de São Pau-
lo. São três etapas: a primeira inicia 
hoje, que é a etapa do acolhimento: 
essas pessoas serão direcionadas a 
um lugar melhor. A segunda é um 
trabalho já relacionado à capacita-
ção: essas pessoas farão cursos de 
português, profissionalizantes, que 
é um trabalho de inclusão social e 
profissional. E vem junto o trabalho 
de regularização através do Cen-
tro de Integração da Cidadania do 
Imigrante (CIC) e do Núcleo de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas”, 
acrescentou o secretário.

Desde 2019, o NETP já recebeu 37 
denúncias de casos de tráfico de pes-
soas, trabalho análogo à escravidão, 
adoção ilegal, exploração laboral da 
prostituição e exploração sexual e 
de desaparecimento. Desse total, 12 
denúncias resultaram em força-tare-
fa e contribuíram para o resgate de 
206 vítimas.

Elaine Patricia Cruz 
Agência Brasil

turmas presenciais

IFPB inscreve para curso gratuito de 
qualificação profissional em três cidades

O curso de Microempreende-
dor Individual (MEI) do progra-
ma federal Qualifica Mais Pro-
gredir está com inscrição gratuita 
aberta nas cidades de João Pessoa, 
Campina Grande e Santa Rita. As 
aulas serão ministradas pelo Ins-
tituto Federal da Paraíba em seus 
campi nestas três cidades. As tur-
mas presenciais devem iniciar 
em 29 de março, mas outras serão 
abertas até o fim do ano e as ins-
crições gratuitas seguem abertas. 
Para se inscrever é preciso ter En-
sino Fundamental completo e ser 
maior de 18 anos.

Inicialmente, o curso tinha 
como público-alvo apenas quem 
recebia o Auxílio Brasil, mas foi 
estendido para qualquer pessoa 
inscrita no CadÚnico e seus fami-
liares. O curso de qualificação pro-
fissional tem carga-horária de 160h 
e os alunos recebem um valor de 
R$ 10,00 por dia de aula assistida, 
segundo os critérios da Bolsa-for-
mação. No IFPB, foram ofertadas 
700 vagas na capital paraibana, 

500 em Santa Rita e 500 em Cam-
pina Grande, dividida por ciclos.

Documentos exigidos: Identi-
dade (RG); CPF; comprovante de 
Nível de Escolaridade Completo 
(Declaração, Histórico ou Certi-
ficado), constando nome da esco-
la/instituição e ano de conclusão; 
Certidão de Casamento ou Nasci-
mento; comprovante de residên-
cia; comprovante de Dados Bancá-
rios (Banco, Agência, Conta e Tipo 
da Conta); comprovante conten-
do o número de Identificação So-
cial (NIS/PIS); certificado de Alis-
tamento Militar ou Certificado de 
Dispensa de Incorporação (para o 
sexo masculino); Comprovante de 
vacinação Covid-19 e comprovan-
te de Quitação Eleitoral.

Nas aulas, os alunos vão apren-
der sobre orientações para forma-
lização de MEI; controles finan-
ceiros; orientação para acesso a 
crédito; propaganda e marketing; 
melhoria de produtos e serviços; 
uso de redes sociais e ferramentas 
digitais; atendimento ao cliente; 

além de conteúdos socioemocio-
nais aplicados ao empreendedo-
rismo. A estimativa é que o curso 
dure cerca de três meses. Há tur-
mas à tarde e à noite.

Locais de inscrição: Em João 
Pessoa, a inscrição pode ser feita 
no campus do IFPB-JP na Aveni-
da Primeiro de Maio, 720, Jagua-
ribe e nos Centros de Referência 
em Assistência Social (Cras), além 
da sede do Assessuas, na Rua Si-
zenando Costa, 57, no Roger. Em 
Santa Rita, o interessado também 
pode procurar o campus do IFPB 
que fica na BR-230, KM 42, S/N, 
Bairro Popular; o Núcleo de Arte 
e Cultura (NAC), no Alto das Po-
pulares, ao lado do Renatão, ou 
o Centro de Capacitação (CC) do 
Heitel, ao lado do Mercado Públi-
co do bairro. Em Campina Grande, 
a inscrição é nos Centros de Refe-
rência Especializados de Assistên-
cia Social (Creas), mas o candida-
to pode ir no campus do IFPB, na 
Avenida Tranquilino Coelho Le-
mos, 671, Dinamérica.

fies 2022

Lista de pré-selecionados 
para o programa é divulgada

Estudantes que se inscreveram 
no Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies) 2022 já podem con-
sultar o resultado da seleção, que 
abriu 66.555 vagas para financia-
mento de curso superior em insti-
tuições particulares.

Após conferir o resultado, é pre-
ciso fazer a complementação de in-
formações.

Pelo edital do programa, o pra-
zo para validar as informações 
da inscrição é de até cinco dias 
úteis na Comissão Permanente de 
Supervisão e Acompanhamento 
(CPSA), contados a partir do dia 
imediatamente subsequente ao da 
complementação da  inscrição. Os 
selecionados terão de entregar fí-
sicamente ou de forma digital/ele-

trônica a documentação exigida.
Outra exigência aos seleciona-

dos é a validação das informações 
prestadas a um agente financeiro 
em até 10 dias, contados a partir 
do terceiro dia útil imediatamen-
te subsequente à data de valida-
ção da inscrição pela CPSA. Nesse 
caso, também é necessária a entre-
ga física ou digital/eletrônica da 
documentação exigida e especi-
ficada nas normas vigentes para 
contratação.

Uma vez aprovada pelo agente 
financeiro, o candidato deve forma-
lizar a contratação do financiamen-
to. Esse procedimento será feito de 
21 a 23 deste mês e é importante que 
os estudantes não percam o prazo, 
sob pena de perder a vaga. Pelo cro-
nograma do Fies, a convocação dos 
selecionados na lista de espera deve 
sair no dia 24 próximo.

Karine Melo 
Agência Brasil

micro e pequenas empresas

Promulgada a lei de renegociação 
de dívidas do Simples Nacional

Uma semana após a derru-
bada do veto da renegociação 
de dívidas do Simples Nacional, 
o Diário Oficial da União publi-
cou ontem a promulgação da Lei 
Complementar 193. O programa 
prevê o parcelamento de dívidas 
com o Simples Nacional em mais 
de 15 anos, com desconto na mul-
ta, nos juros e nos encargos legais.

Aprovado em dezembro pelo 
Senado e pela Câmara dos De-
putados, o Programa de Rees-
calonamento do Pagamento de 
Débitos no Âmbito do Simples 
Nacional (Relp) foi vetado pelo 
presidente Jair Bolsonaro no iní-
cio deste ano. Na mensagem de 
veto, a Presidência da República 

tinha alegado que a renegocia-
ção especial seria inconstitucio-
nal e descumpriria a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal ao implicar 
renúncia de receita sem fonte de 
compensação.

O Relp foi criado para ajudar 
negócios de pequeno porte afeta-
dos pela pandemia de Covid-19. 
Com o programa, as micro e pe-
quenas empresas inscritas no 
Simples Nacional poderão par-
celar a dívida em até 188 meses 
(15 anos e oito meses). Desse to-
tal, as empresas pagarão uma en-
trada parcelada em até oito vezes 
mais 180 prestações.

Cada parcela terá valor míni-
mo de R$ 300 para as micro e pe-
quenas empresas e de R$ 50 para 
o microempreendedor indivi-
dual. Haverá desconto de até 90% 

nas multas e nos juros de mora e 
de até 100% dos encargos legais.

Modalidades
Haverá várias modalidades de 

parcelamento, que variam confor-
me o impacto da pandemia sobre o 
faturamento das empresas. 

Poderá ser parcela qualquer 
dívida do Simples Nacional ven-
cida até fevereiro deste ano. Dé-
bitos com a Previdência Social 
poderão ser parcelados em até 
60 meses (cinco anos). Dívidas 
com outros programas especiais 
de parcelamento, de 2016 e 2018, 
também poderão ser renegocia-
das. A única modalidade de dé-
bitos em que não haverá descon-
to será para parcelamentos de 36 
meses previstos em plano de re-
cuperação judicial.

Wellton Máximo 
Agência Brasil



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de março de 2022        20Diversidade 60+
EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Paulo Sergio

Toda pessoa que já 
atingiu a terceira ida-
de tem direito a utilizar 
o transporte público de 
João Pessoa, gratuita-
mente. Esse direito é ga-
rantido independente-
mente da quantidade de 
usuário que tenha em-
barcado em cada viagem. 
A pergunta que muitas 
pessoas nessa faixa etá-
ria faz é: Por que muitos 
motoristas das empre-
sas de transporte coleti-
vo não param quando o 
idoso dá sinal na parada 
de ônibus? Ou seja, des-
respeitam o que está pre-
visto na legislação? 

Nas ruas, não faltam 
depoimentos de quem 
já passou por essa ex-
periência, não apenas 
uma, mas várias vezes. 
Um exemplo é o de Ma-
noel Rosas, 86 anos. “Já 
cansei de passar por isso. 
Muitas vezes quando es-
tou no ponto de ônibus, 

o motorista parece que 
não vê a gente, mesmo eu 
dando com a mão para 
parar, ele passa direito. 
Então, peço a outra pes-
soa mais jovem para so-
licitar a parada. Só assim 
consigo subir ”, frisou. 

Roseli Rafael Mendes, 
65 anos, afirmou que no 
último sábado de feve-
reiro estava aguardan-
do o transporte público 
518, no bairro dos Ban-
cários, por volta de 14h30. 
“Mas dei com a mão e ele 
não parou. Decidi ir para 
casa e adiar a viagem”, 
contou resignada. 

Carlos Rosas, 66 anos, 
que também já sofreu o 
mesmo problema, arris-
ca uma explicação para a 
falta de respeito dos mo-
toristas, mas nem ele se 
convence da justificati-
va. “Acho que eles não 
param porque a gente 
tem acesso gratuito ao 
ônibus”, frisou. “Mas o 

que muitos não enxer-
gam é que trabalhamos 
muito e já pagamos por 
essa passagem”, comple-
tou Carlos.

O passageiro Salo-
mão Abdala, 79 anos, 
disse que já foi obriga-
do a optar por outro tipo 
de transporte por causa 
do desrespeito de mui-
tos motoristas de ônibus. 
“Estava esperando o ôni-
bus de Cabedelo, mas dei 
sinal e o motorista não 
parou, fez que nem me 
viu. Como ele passa a 
cada meia hora, fui obri-
gado a pegar um carro al-
ternativo, para poder não 
perder o compromisso”, 
confessou revoltado.

Um dado curioso é 
que nenhum dos entre-
vistados denunciou o 
caso para os órgãos com-
petentes. Uns disseram 
que não sabiam como, 
outros declararam que 
não valia à pena.

Saiba Mais
n 
As reclamações podem ser feitas no 
Sintur, no número 3021.4613; ou nas 
redes sociais pelo @passelegal ou 
@sinturjp. Outra opção é acionar a 
Semob-JP, em canais como o Whats 
App 9.8647.2526; o @semobjp; a pá-
gina da superintendência na inter-
net, no servicos.semobjp.pb.gov.br; 
ou indo pessoalmente ao órgão, si-
tuado no Cristo Redentor. O passa-
geiro ainda pode se dirigir à uni-

dade das Casas da Cidadania de 
Jaguaribe ou de Manaíra.

n 
A gratuidade no transporte público 
coletivo está assegurada, na Cons-
tituição Brasileira, a todas as pes-
soas com idade acima de 65 anos. 
Conforme o artigo 230, essa é uma 
forma de amparar os idosos e as-
segurar a participação deles na 
sociedade. 

Muitos motoristas de ônibus ignoram o aceno de passageiros mais velhos nas paradas de ônibus de João Pessoa

Atendimento ao idoso deixa a desejar
Gratuidade no transporte público

Alexsandra Tavares 

lekajp@hotmail.com “Acho que 
eles não 
param 
porque a 
gente tem 
acesso 
gratuito ao 
ônibus

Carlos Rosas, 
66 anos

“Dei com a 
mão e ele 
não parou. 
Decidi ir 
para casa 
e adiar a 
viagem

Roseli Rafael Mendes, 
65 anos

“Peço a outra 
pessoa mais 
jovem para 
solicitar 
a parada. 
Só assim 
consigo 
subir

Manoel Rosas,
86 anos

A promotora de De-
fesa da Cidadania e dos 
Direitos Fundamentais, 
Sônia Maria Maia, afir-
mou que a legislação 
que garante a gratui-
dade do idoso é válida 
em todo o território na-
cional, e a denúncia é 
muito importante para 
mudar essa realidade.  
Segundo ela, mesmo 
que o idoso não tenha 
condições de registrar 
o fato, qualquer cidadão 
que presenciar o desres-

peito pode fazer a recla-
mação.

“Porque muitas ve-
zes é muito difícil para a 
pessoa idosa acessar as 
redes sociais, ou fazer 
a reclamação de forma 
correta. Então, qualquer 
pessoa pode denunciar, 
sendo porta voz desse 
público”.

Além de ter conhe-
cimento desse tipo de 
situação, Sônia Maria 
Maia ainda contou que 
há motoristas de trans-

porte coletivo que não 
facilita a saída dos ido-
sos e de outras pessoas 
que têm dificuldade de 
locomoção nos trans-
portes públicos. “Já 
houve até caso de aci-
dente por conta disso”, 
salientou. 

A promotora  decla-
rou que também é mui-
to importante a atuação 
conjunta e constante de 
todos os órgãos públi-
cos para coibir esse tipo 
de ação. 

O diretor institucio-
nal do Sindicato das 
Empresas de Trans-
porte Coletivo Urbano 
de Passageiros no Mu-
nicípio de João Pessoa 
(Sintur), Isaac Júnior 
Moreira, afirmou que, 
seguindo a legislação, o 
idoso tem direito a usar 
os transportes públicos 
gratuitamente. “Inde-
pendentemente do nú-
mero de idosos embar-
cados, esse é um direito 
deles”, frisou. Ele des-
tacou que caso o pas-
sageiro se sinta desres-
peitado, que procure os 
canais do Sintur para 
registrar a queixa.

“Nos reclame, nos 

denuncie”, ressaltou. 
Segundo ele, a queixa 
deve conter o núme-
ro do ônibus, o dia que 
ocorreu o fato, e o horá-
rio. “A gente identifica o 
motorista e toma as pro-
vidências cabíveis ad-
ministrativamente. Por-
que nossa orientação é 
embarcar. Qualquer 
passageiro é cliente nos-
so, independentemente 
de pagar passagem, de 
ter vale transporte ou 
gratuidade”.

O titular da Superin-
tendência Executiva de 
Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob-JP), 
George Morais, decla-
rou que não tem conhe-

cimento sobre esse tipo 
de denúncia nos canais 
de comunicação do ór-
gão, mas destacou que 
se houver a comprova-
ção da má atuação pro-
fissional e descumpri-
mento de obrigações 
do contrato de traba-
lho, cabe às empresas 
punirem esses moto-
ristas na forma da lei, 
uma vez que não é de 
responsabilidade da Se-
mob-JP interferir na re-
lação de trabalho entre 
o empregado e o setor 
privado. “Na hipótese 
de nossa fiscalização 
flagrar tais condutas, a 
empresa será autuada”, 
declarou.

Denunciar é a única alternativa do usuário

Empresas de ônibus asseguram o direito

n 

Não faltam 
depoimentos 
de quem 
já passou 
por essa 
experiência, 
não apenas 
uma, mas 
várias vezes

n 

É muito 
difícil para a 
pessoa idosa 
acessar as 
redes sociais, 
ou fazer a 
reclamação 
de forma 
correta

n 

O idoso tem 
direito a usar 
os transportes 
públicos gra-
tuitamente  
“Independen-
temente do 
número de 
idosos embar-
cado
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Clubes tentam, na última rodada, a classificação 
para a próxima fase da Copa do Nordeste, ambos 
jogando fora de casa e necessitando da vitória

Última cartada para 
Botafogo e Sousa

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

GRUPO B

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

O Belo precisa vencer o Sampaio Corrêa para se classificar; já o Sousa necessita 
derrotar o Atlético e também torcer por outros resultados na rodada
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Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo e Sousa são a Paraí-
ba hoje na última e decisiva ro-
dada da primeira fase da Copa 
do Nordeste, que terá hoje oito 
jogos. Os dois clubes lutam por 
duas vagas  restantes para a pró-
xima fase. O Botafogo é o ter-
ceiro colocado do grupo B, com 
12 pontos, e enfrenta o Sam-
paio Corrêa, no Estádio Caste-
lão, em São Luís-MA. Já o Sou-

sa é o sexto colocado do mesmo 
grupo B, com 10 pontos, e vai en-
carar o Atlético, no Estádio Car-
neirão, em Alagoinhas-BA. Todos 
os jogos terão início às 17h45. No 
grupo A resta uma vaga que está  
sendo disputada entre Atlético-BA 
e Sampaio Corrêa.

O Botafogo tem 55,9 por cen-
to de probabilidade de classifica-
ção e depende apenas dele para 
se classificar. Se vencer, o Belo 
passa para a fase seguinte, sem 
depender de nenhum outro re-
sultado. Caso empate, o Alvine-
gro precisa que Náutico e Bahia 
não vençam seus jogos. E pode 
até perder que se classifica, mas 
nesse caso, Náutico, Bahia e o 
Sousa não podem vencer.

Após uma semana de folga, o 
Botafogo concentrou os treinos 
em corrigir os erros de finaliza-
ção. O ataque vem sendo o ponto 
fraco da equipe, que só marcou 
oito gols em sete jogos e três de-
les foram em cima do alanterna 
Sergipe, que perdeu seis dos sete 
jogos que disputou. Outra coisa 
que vem preocupando o técnico 
Gerson Gusmão é o excesso de 
erros no último passe para defi-
nir os lances. Isto ficou claro nas 
partidas contra o Auto Espor-
te, pelo Campeonato Paraibano.

“Nós trabalhamos muito em 
cima das conclusões e nos pas-
ses esta semana, para que a equi-
pe não repita as mesmas falhas 

nesse jogo decisivo. Será uma 
partida muito difícil, por cau-
sa do nível do adversário e tam-
bém porque ele precisa da vitó-
ria, mas estamos confiantes na 
vitória e na classificação. Será 
um jogo interessante e aberto, 
porque os dois clubes precisam 
da vitória”, afirmou o treinador.

O Botafogo costuma levar 
vantagem nos confrontos contra 

o Sampaio Corrêa. Nos 10 jogos 
realizados pelas duas equipes 
na história, cinco foram venci-
dos pelo Botafogo, apenas dois 
pela Bolívia Querida e houve 
três empates. Na Copa do Nor-
deste, as duas equipes só se en-
frentaram duas vezes, com uma 
vitória do Belo e um empate.

O jogo deste sábado terá a ar-
bitragem de um trio de Alagoas, 
comandado pelo árbitro Dênis 
da Silva Ribeiro Serafim, au-
xiliado por Pedro Jorge Santos 
de Araújo e Ruan Luís de Bar-
ros Silva.

Sousa
No caso do Sousa, a situação 

é um pouco mais complicada. O 
Dinossauro conseguiu entrar na 
disputa pela vaga, após a golea-
da de 5 a 1 sobre o Globo, na úl-
tima rodada no Marizão. Agora, 
o clube sertanejo precisa vencer 
também o Atlético, na Bahia, e 
ainda torcer para que Botafo-
go, Náutico e Bahia não vençam 
seus jogos.

O técnico Tardelli Abrantes 
está confiante na equipe, apesar  
de reconhecer o poderio do Atlé-
tico em seu campo, onde já ven-
ceu na competição equipes for-
tes, como o Bahia, por exemplo. 
Ele terá à disposição o atacante 
Otacílio Marcos, que foi contra-
tado esta semana e já foi regis-
trado no BID da CBF. Por ou-
tro lado, o zagueiro Jeffersson 
e o atacante Rodrigo Poti conti-
nuam entregues ao departamen-
to médico e estão vetados para 
esta partida.

Até o momento, o Fortaleza, 
com 13 pontos, o CSA com 11 
pontos e o Sport, também com 11 
pontos, já estão classificados no 
grupo A. Atlético com 10 pon-
tos e Sampaio Corrêa com sete 
pontos lutam pela última vaga. 

Já no grupo B, já estão classi-
ficados o Ceará, com 15 pontos, 
e o CRB com 14 pontos. Botafo-
go com 12 pontos, Náutico com 
11 pontos, Bahia e Sousa, com 
10, ainda brigam pelas duas úl-
timas vagas.

Para evitar o favorecimento 
de qualuer equipe, a CBF definiu 
que todos os jogos começarão im-
preterivelmente às 17h45 minu-
tos. Os clubes classificados para a 
próxima fase receberão uma pre-
miação de R$ 300 mil.

“Nós 
trabalhamos 
muito em 
cima das 
conclusões 
e nos passes 
esta semana, 
para que 
a equipe 
não repita 
as mesmas 
falhas nesse 
jogo decisivo. 
Será uma 
partida muito 
difícil, por 
causa do nível 
do adversário 
e também 
porque ele 
precisa da 
vitória, mas 
estamos 
confiantes na 
vitória e na 
classificação

Gerson Gusmão

Confrontos
Nos 10 jogos 

realizados pelas 
duas equipes na 
história, cinco 
foram vencidos 
pelo Botafogo, 

apenas dois pela 
Bolívia Querida e 

houve três empates
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A temporada 2022 da Fór-
mula 1 começou oficialmen-
te, ontem, com os primeiros 
treinos livres do GP do Bah-
rein que acontece neste do-
mingo. a partir das 12h (ho-
rário de Brasília). Hoje será 
a definição do grid de larga-
da, às 12 horas. Mas nada in-
dica que o campeonato deste 
ano será uma sequência na-
tural da última e tumultuada 
corrida de 2021, quando o ho-
landês Max Verstappen ultra-
passou o inglês Lewis Hamil-
ton na última volta em Abu 
Dabi e se sagrou campeão 
em meio às polêmicas deci-
sões do então diretor de pro-
vas Michael Masi.

Os fãs de automobilismo 
poderão ter pela frente uma 
competição bem distinta da-
quela, com novos protago-
nistas e equipes resgatando 
o prestígio chamuscado nos 
últimos anos. Esse é o caso 
da Ferrari, que se destacou 
na pré-temporada. A Red Bull 
também foi bem e está à espe-
ra do que a Mercedes poderá 
mostrar neste ano, após certo 
jogo de “esconde-esconde” 
nas baterias de testes de Bar-
celona e do Bahrein.

O grande diferencial des-
te ano é a profunda reformu-
lação dos carros da categoria. 
Na busca por melhor rendi-
mento dos monopostos sem 
a famigerada turbulência, 
que impede maior número 
de ultrapassagens durante 
as provas, a F-1 encontrou 
soluções na década de 80, 
no conceito de “carros-asa” 
e “efeito-solo”. A novida-
de também se deve à busca 
por disputas mais equilibra-
das na pista para aumentar 
a competitividade e atrair 
mais público.

Na prática, os modelos fo-
ram recriados do zero, a par-
tir do chassi, que passou a ter 
papel determinante na aero-
dinâmica dos veículos. Hou-
ve mudanças ainda nos ae-
rofólios, dianteiro e traseiro, 
nos pneus, nas laterais, tudo 
para deixar o carro mais efi-
ciente e com maior capacida-
de para fazer ultrapassagens. 
De quebra, os modelos se tor-
naram mais agressivos e bo-
nitos visualmente. A direção 
americana da F-1 promete um 
show nas pistas. Até o safety 
car mudou de cor.

‘Pulos’ na pista
Os novos carros trouxeram 

novas preocupações. Logo nos 
primeiros testes da pré-tem-
porada, em Barcelona, os mo-
delos deste ano apresentaram 
leves solavancos nas retas do 
Circuito da Catalunha. Com 
essas vibrações, o carro “qui-
ca” sobre o asfalto, como se 
percorresse um traçado cheio 
de buracos. O problema ga-
nhou o nome de “porpoising”, 
em referência ao movimen-
to de nado de alguns animais 
aquáticos, caso do golfinho 
(porpoise, em inglês)

Este movimento do carro 
não chega a reduzir a veloci-
dade dos monopostos, mas 
pode trazer danos ao mode-
lo e ao próprio piloto, princi-
palmente nas costas. A causa 
é uma falha aerodinâmica do 
chamado “efeito-solo”. O ar 
que passa sob o carro não es-
taria trazendo os efeitos mais 
desejados.

Na prática, a maior parte 

das equipes amenizou, ainda 
que aparentemente, o proble-
ma já na segunda e última ba-
teria de testes da pré-tempora-
da, na semana passada. Mas há 
a expectativa sobre como cada 
carro vai se comportar nas di-
ferentes pistas do calendário. 
Traçados de maior velocida-
de podem ampliar o problema.

Hamilton x Verstappen
Apesar das novidades do 

ano e da expectativa por no-
vos protagonistas no campeo-
nato, a rivalidade entre Ha-
milton e Verstappen deve ser 
mantida, talvez até amplia-
da, na temporada 2022. Se o 
holandês terá o combustível 
extra da confiança elevada, 
pelo título conquistado, o bri-
tânico já avisou que não está 
para brincadeira neste ano. 
Ele quer retomar o troféu.

Ao fim da pré-temporada, 
Hamilton disse que a Merce-
des não tinha carro para vi-
tórias neste ano, ao menos 
temporariamente. Mas afir-

mou que se vê “mais perigo-
so” e ainda “no topo”, depois 
da experiência traumática na 
corrida final de 2021. Na oca-
sião, vencia a prova com cer-
ta folga, muito perto do oita-
vo título mundial (então novo 
recorde da F-1), quando uma 
batida mudou a história da 
prova e do campeonato.

Decisões desastradas e 
contestadas de Michael Masi 
deixaram Verstappen colado 
em Hamilton na pista após a 
entrada do safety car no tra-
çado. Com pneus novos, o ho-
landês passou fácil o rival na 
última volta e venceu. A Mer-
cedes contestou, os dirigentes 
do time ameaçaram mover 
mundos e fundos para rever 
o resultado. Sob pressão, a Fe-
deração Internacional de Au-
tomobilismo (FIA) apurou o 
caso, não alterou o resultado, 
mas demitiu seu então dire-
tor de provas.

Mesmo sem se destacar na 
pré-temporada, a Mercedes 
pode até perder a hegemonia 
- são oito títulos do Mundial 
de Construtores consecutivos 
-, mas deve estar na briga pe-
los troféus. Afinal, vem inves-
tindo tempo e dinheiro (den-
tro do teto de gastos) no novo 
projeto dos carros da F-1 há 
alguns anos em sua podero-
sa fábrica, com mais de 2 mil 
funcionários.

Recorde de audiência
Focada em jovens e mais 

popular, a Fórmula 1 regis-
trou recorde de audiência te-
levisiva global em 2021, de 
1,55 bilhão de espectadores, 
com alta de 4% em relação a 
2020, o que demonstra o au-
mento do interesse mundial 
pela categoria, puxado, so-
bretudo, pela rivalidade en-
tre Hamilton e Verstappen. 
A corrida derradeira em Abu 
Dabi atraiu 108,7 milhões de 

espectadores, 29% a mais que 
a mesma etapa de 2020. Al-
gumas das maiores praças 
do campeonato, como EUA, 
França, Itália e Inglaterra, se 
destacaram com números ex-
pressivos em audiência.

No Brasil, os números di-
minuíram, mas “houve re-
sultados muito positivos”, 
segundo relatório da F-1, 
que apontou que a categoria 
desfruta de “cobertura mui-
to mais aprofundada e com 
mais horas de transmissão do 
que em 2020”, em referência 
à transmissão da Band, emis-
sora que voltou a transmitir 
as etapas depois de 41 anos. 
A Globo abriu mão do cam-
peonato. Em 2021, as corri-
das levaram 2,69 milhões de 
pessoas às arquibancadas. O 
GP de São Paulo atraiu 181 
mil espectadores em três dias 
de evento, maior público da 
história.

Invasão Russa à Ucrânia
Como quase tudo no mun-

do, a Fórmula 1 foi impacta-
da pela invasão da Rússia à 
Ucrânia. A Haas rompeu o 
contrato com o russo Nikita 
Mazepin e desfez a parceria 
com a empresa russa Uralkali, 
cujo dono, Dmitry, pai do pi-
loto, é amigo pessoal do pre-
sidente Vladimir Putin.

A guerra na Ucrânia tam-
bém fez a direção romper o 
contrato com os russos em 
definitivo e, portanto, banir 
a nação do Leste Europeu de 
seu calendário de corridas. O 
GP do país estava marcado 
para o mês de setembro, em 
Sochi. Foram oito provas rea-
lizadas na cidade. Em 2023, 
São Petersburgo estrearia no 
calendário. Sem o GP russo 
não haverá recorde de cor-
ridas. São 22 provas confir-
madas. Resta saber se a data 
aberta será preenchida.

Com muitas mudanças, o Mundial promete ainda mais acirramento, principalmente entre Verstapen e Hamilton

Começa nova temporada da Fórmula-1
gp do bahrein

Felipe Rosa Mendes e 
Ricardo Magatti 
Agência Estado

No dia 25 de março do ano de 1957, ele nasceu na 
pequenina cidade pernambucana de Itapetim 
-PE, divisa com o estado da Paraíba, foi por seus 

pais registrado como Ademildo Ferreira Guimarães, 
mas para o mundo da bola ele ficou conhecido como o 
atacante “Adé”.

Depois de ser destaque jogando em várias equipes 
amadoras de sua cidade, em 1976 o então meia direita 
ADÉ foi levado para fazer teste e ser aprovado no 
Esporte Clube Caruaru, que posteriormente passou 
a ser chamado de Clube Atlético do Porto. Quando foi 
no mês de dezembro daquele mesmo ano, ele deixou 
o Esporte Clube e foi jogar no Central Sport Clube, 
tradicional equipe também da cidade de Caruaru –PE.

Ao retornar para a sua querida cidade para os 
seus pais assinarem a papelada contratual com o 
clube, pois ainda era de menor idade, ele resolveu não 
voltar para jogar em Caruaru.  Em seguida, no mês 
de janeiro de 1977, viajou para a cidade de Brasília, 
capital da República e lá jogou vários meses e torneios 
pelo estreante Olímpico Atlético Clube, equipe que por 
causa da burocracia do nosso futebol, não participou 
do campeonato local. Chateado com a situação, o 
nosso homenageado resolveu parar com o futebol e 
foi trabalhar como técnico em contabilidade, isso nos 
anos de 1978 e 1979.

Em 1980, para a nossa alegria, Adé resolveu vir 
morar e trabalhar no estado da Paraíba; de início na 
prazerosa cidade de Sapé, fato que oportunizou a 
sua inclusão no elenco do Confiança Esporte Clube, 
equipe com bastante história no futebol paraibano. 
Foram nove meses residindo e vestindo a camisa 
rubro-negra da terra do abacaxi. Nesse período, o 
Santa Cruz Recreativo Esporte Clube, de Santa Rita, 
por várias vezes tentou levá-lo para vestir a camisa 
tricolor do canavial. Posteriormente, Adé passou no 
vestibular e veio morar na cidade de João Pessoa 
para poder cursar Educação Física. Em 1981 e 1982, 
o nosso habilidoso meia direita, que também jogava 
de ponta direita, disputou o campeonato paraibano 
defendendo as cores tradicionais do Santa Cruz 
Recreativo Esporte Clube. Em 1983, com a carreira 
acadêmica bem encaminhada e já trabalhando 
no DER – Departamento de Estradas e Rodagem, o 
nosso homenageado não quis mais disputar o futebol 
profissional, mesmo com um convite para treinar na 
Maravilha do Contorno.

Com bastante experiência dentro do campo e das 
quadras, ele também jogou futebol de salão em vários 
clubes, ADÉ passou a contribuir com o nosso futebol 
jogando em várias equipes amadoras da capital, 
especialmente no esquadrão da ACEP – Associação 
dos Cronistas Esportivos da Paraíba, ao lado de Chico 
Matemático e Eudes Toscano e sob os comandos 
técnicos do saudoso Ivan Bezerra de Albuquerque.

Aproveitando o seu conhecimento teórico obtido no 
curso de licenciatura em Educação Física, aliado com 
a sua prática dentro dos gramados e das quadras de 
futebol de salão, o nosso homenageado fez o curso 
de árbitro de futebol de campo, com a chancela da 
Federação Paraibana de Futebol e também o curso de 
árbitro de futebol de salão, também com a chancela da 
Federação Paraibana de Futebol de Salão passando a 
colaborar com a arbitragem desses dois esportes.

Apesar dos seus atuais 65 anos de idade, Adé 
ainda pratica futebol, todo final de semana, com a 
tradicional pelada do SUB100, ao lado de jogadores 
como Marcos Silva, Odon, Regis Guru e outros 
abnegados atletas. Hoje, aposentado como professor 
do estado e como servidor do DER, Adé pega o seu 
álbum de fotografias e relembra com saudade o 
seu tempo de atleta profissional e como árbitro, não 
se arrependendo de nenhuma decisão que tomou, 
principalmente quando resolveu estudar para um dia 
ter uma digna aposentadoria.

Para nós torcedores, cronistas e desportistas 
paraibanos, ficou a certeza de que o senhor Ademildo 
Ferreira Guimarães, o popular “Adé”, escreveu o seu 
nome com tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol paraibano.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

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

Você se lembra 
de Adé?

Adé fez história no Santa Cruz da cidade de Santa Rita
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1,55
bilhão de pessoas 
acompanharam 

a Fórmula-1 pela 
televisão no mundo, 

um recorde de 
audiência em 

2021, com alta de 
4% em  relação à 

temporada de 2020
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Protagonistas da última temporada, Verstapen e Hamilton devem provocar bons duelos na 
temporada 2022 de Fórmula 1, mas pode haver outros pilotos também brigando por vitórias
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Em situação difícil fora de 
campo, o Chelsea também deve 
enfrentar problemas nos gra-
mados nas quartas de final da 

Liga dos Campeões. O atual 
campeão europeu vai encarar o 
embalado Real Madrid, dos bra-
sileiros Vinicius Junior e Case-
miro, em busca da vaga na se-
mifinal. Outro confronto que 
promete empolgar os torcedo-

O Campinense tem até a 
próxima segunda-feira para 
enviar ao Tribunal de Justiça 
Desportiva da Paraíba uma 
lista com os nomes dos tor-
cedores do clube responsá-
veis pelo arrombamento do 
portão e invasão do Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de, durante o jogo contra o 
Treze, na última quarta-fei-
ra, válido pela sétima rodada 
do Campeonato Paraibano. 
Se o clube não cumprir com 
o que pede o TJD/PB, o próxi-
mo jogo contra o Sport de La-
goa Seca, previsto para o dia 
25 de março, será disputado 
com portões fechados, sem a 
presença da torcida.

O TJD/PB já abriu um in-
quérito que deverá ser con-
cluído em cerca de 10 dias, 

para analisar com detalhes 
o que aconteceu no Ami-
gão. O tribunal já tem ví-
deos e fotos dos invasores, 
que estavam com a camisa 
do clube e gritavam que per-
tenciam à torcida organiza-
da Facção Jovem. De acor-
do com o que prevê o artigo 
213 do Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva, o Cam-
pinense poderá ser multado 
com um valor de R$ 100,00 a 
R$ 10.000,00 e também com 
perdas de mando de campo.

O mando de campo da 
partida era do Treze, e por 
isso, a diretoria do Galo 
também será ouvida pelo 
TJD/PB, para esclarecer me-
lhor os fatos, muito embora 
o incidente tenha sido pro-
vocado pela torcida do clu-
be visitante. De acordo com 
ofício enviado pelo tribunal, 
os invasores colocaram em 

risco a vida de alguns poli-
ciais, em um confronto físico 
e a dos próprios torcedores 
no estádio, já que no tumul-
to, não passaram por revis-
tas para evitar a entrada de 
armas ao local da partida. 

O presidente do Campi-
nense, Danylo Maya, lamen-
tou o episódio, mas não acre-
dita que o clube vá ser punido 
pelas ações dos baderneiros 
que se dizem torcedores do 
Campinense. “O nosso de-
partamento jurídico já está 
trabalhando para colaborar 
com o TJD/PB. Porém, iden-
tificar os autores do arrom-
bamento do portão e invasão 
do estádio é praticamente im-
possível”, afirmou.

Reunião
Danylo Maia se reuniu 

na última quinta-feira com 
o governador João Azevêdo, 

para pedir o apoio do Go-
verno do Estado para a se-
quência da temporada, so-
bretudo durante as disputas 
do Campeonato Brasileiro 
da Série C, que este ano terá 
um aumento considerável 
nos custos para a participa-
ção dos clubes. O dirigente 
sugeriu também ao gover-
nador melhorias no Estádio 
O Amigão.

O presidente da Raposa 
ainda se reuniu com o presi-
dente da Cagepa, Marcus Vi-
nícius, quando solicitou a in-
clusão do Campinense nas 
campanhas que permitam a 
contribuição financeira dos 
torcedores, por meio da con-
ta de água, de forma simples 
e desburocratizada. O pensa-
mento do clube é que nessas 
campanhas se agregue tam-
bém uma série de benefícios 
ao torcedor.

Jogos de hoje
n Brasiliense
15h30
Capital x Ceilândia

n Catarinense
16h30
Brusque x Avaí
19h
Camboriú x Marcílio Dias

n Paulista
16h
Santo André x Inter de Limeira
Ferroviária x Mirassol
Ponte Preta x Ituano
Santos x Água Santa
São Bernardo x Guarani
São Paulo x Botafogo

n Mineiro
16h30
Atlético x Caldense
América x Tombense
Athletic Club x Villa Nova
Patrocinense x Cruzeiro
Pouso Alegre x Uberlândia
URT x Democrata 

n Paraense
15h30
Caeté x Remo
17h
Águia x Castanhal

n Paranaense
16h
Coritiba x Cianorte
18h30
Operário x São Joseense

n GaúCho
16h30
Internacional x Grêmio

n PotiGuar
16h
Potyguar CN x Potiguar de Mossoró

n serGiPano
16h
Atlético x Confiança

Uefa sorteia confrontos e Real Madrid vai
enfrentar o Chelsea em busca da semifinal

liga dos campeões

Curtas
Liga da Europa define os
confrontos das quartas

O Barcelona conheceu, ontem, seu próximo 
adversário na Liga Europa. O tradicional time 
espanhol vai enfrentar o Eintracht Frankfurt, da 
Alemanha, nas quartas de final, de acordo com 
sorteio realizado pela manhã. O Lyon, do brasileiro 
Lucas Paquetá, terá pela frente o West Ham. O time 
catalão, comandado pelo técnico Xavi Hernández, 
está longe de empolgar na temporada, praticamente 
sem chances de título no Campeonato Espanhol e sem 
avançar na Liga dos Campeões. Tanto o Barcelona 
quanto o Lyon vão decidir a vaga, no confronto de ida e 
volta, em casa. O mesmo vai acontecer com a Atalanta 
e o Rangers. Os italianos vão duelar com o RB Leipzig, 
que nem suou para avançar devido a eliminação do 
Spartak Moscou. Já o Rangers vai enfrentar o Braga.

TJD da FPF dá prazo para o clube identificar os responsáveis por arrombamento no jogo contra o Treze

Campinense pode jogar sem torcida
vandalismo no amigão

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Campinense podem não contar com a presença dos torcedores no jogo programado contra o Sport Lagoa Seca, dia 25

Felipe Rosa Mendes 
Agência Estado

Foto: Samy Oliveira/Campinense

res será o duelo entre o podero-
so ataque do Manchester City e 
a boa defesa do Atlético.

O sorteio, realizado ontem, 
sem qualquer restrição ou di-
recionamento de times, defi-
niu também os confrontos entre 
Villarreal e Bayern de Munique 
e entre Benfica e Liverpool. As 
partidas serão disputadas em 
abril, nos dias 5 e 6 (ida) e 12 e 
13 (jogos da volta). A Uefa tam-
bém definiu o cruzamento das 
semifinais. O vencedor de City x 
Atlético (decidindo em casa) en-
frentará o vitorioso de Chelsea 
x Real. E quem vencer de Benfi-
ca x Liverpool (decide em casa) 
vai ter pela frente o vencedor de 
Villarreal x Bayern.

Chelsea x Real Madrid terá 
o time espanhol decidindo a 
vaga em casa, no Santiago Ber-
nabéu. O Real, que conta ainda 
com os brasileiros Éder Militão 
e Rodrygo, vive bom momento 
na temporada. Lidera o Cam-
peonato Espanhol com folga e 
vem de grande classificação so-
bre o Paris Saint-Germain, com 
vitória de virada na volta sobre 
o trio Messi, Neymar e Mbappé.

O time inglês, do brasileiro 
Thiago Silva, apresenta situa-
ção oposta. Sem empolgar no 

Campeonato Inglês, está longe 
da briga pelo título. Nesta Liga 
dos Campeões, vem avançando 
aos trancos e barrancos. E, fora 
de campo, passa por enormes li-
mitações. Por conta dos vínculos 
do seu dono, Roman Abramovi-
ch, com o presidente russo Vla-
dimir Putin, o clube londrino 
enfrenta restrições, como ven-
der ingressos ou negociar jo-
gadores. A direção do time ne-
gocia com o governo britânico 
para aliviar as sanções.

É possível ainda que o Chel-
sea já esteja vendido quando o 
confronto das quartas tiver iní-
cio. No momento, o governo 
busca uma solução para o clu-
be, que já estava à venda antes 
da invasão russa na Ucrânia.

Outro duelo que passará 
por Madri envolve o Atlético, 
que decidirá em casa com o 
Manchester City. Será um due-
lo de opostos. O time inglês, 
comandado por Pep Guardio-
la, esbanja gols e tranquilida-
de na competição. E avançou 
às quartas com goleada sobre 
o Sporting. Já o Atlético elimi-
nou o Manchester United, ri-
val do City, no sufoco, como foi 
também sua classificação para 
o mata-mata.Real Madrid e Chelsea vão em busca da vaga nas semifinais

Foto: Reprodução/Instagram

Pia Sundhage convoca a
seleção para amistosos

Com quatro novidades em sua lista, a técnica 
Pia Sundhage convocou, ontem, a seleção 
brasileira Feminina de Futebol para dois amistosos 
marcados para o mês de abril. Os jogos vão 
servir de preparação para a Copa América, que 
será disputada em julho, na Colômbia. A relação 
anunciada por Pia tem duas estreantes: a goleira 
Mayara, do Internacional, e a zagueira Giovanna 
Campiolo, do Corinthians. A treinadora ainda voltou 
a chamar as meio-campistas Ingryd, da Ferroviária, 
e Duda Santos, do Palmeiras. A dupla ficou fora 
das últimas convocações. Entre os destaques da 
lista estão as atacantes Marta, do Orlando Pride, e 
também a experiente Bia Zaneratto, que voltou ao 
Brasil e ao Palmeiras no fim do ano passado.
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235 — Alexandre Severo, imperador romano
1721 — Papa Clemente XI
1764 — Antônio da Madre de Deus Galvão, 
religioso português
1898 — Cruz e Sousa, poeta brasileiro
2008 — Arthur C. Clarke, 
escritor de ficção científica britânico
2019 — Zé Vieira (José Vieira Lins), 
pecuarista, empresário e político (PB)
2021 — Wellington Pereira, 
professor, jornalista e escritor (PB)

Mortes na História

Marisa Alvarez Lima
16/3/2022 – Aos 87 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), de câncer no intestino. 
Lembrada como a “fotógrafa da 
Tropicália”. Também era escritora e 

Foto: Twitter

Obituário

Aforismo
“Tema a alma a 

sua própria morte e 
não a morte do corpo.”

(Santo Agostinho)
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Os primeiros fios brancos me apareciam nas 
têmporas quando encetei pesquisar sobre 
os meus ancestrais. Inicialmente era um 

projeto modesto de entrevistar parentes, em visitas 
físicas ou diálogos virtuais através da rede social 
Orkut, pois visava um levantamento genealógico a 
partir de meus avós maternos. Mas, com o tempo, a 
notícia correu e outros familiares de graus afastados 
passaram a reivindicar participação, de modo que 
decidi estender o recorte temporal por mais um 
século. No entanto, a reconfiguração exigia consulta 
em registros documentais novecentistas. Minhas 
raízes ancestrais são caririzeiras, fincadas nas 
circunjacências do município de Boqueirão, e nesse 
tempo ainda não havia o FamilySearch, portanto tive 
de viajar ao Cariri e folhear pessoalmente os velhos 
livros de batismos, casamentos e óbitos referentes à 
antiga Freguesia de Cabaceiras.

Por sorte, na época o meu amigo padre João 
Jorge Rietveld estava recém-instalado como pároco 
de Cabaceiras e, em contribuição à pesquisa, me 
ofereceu a casa paroquial como hospedaria, que 
aceitei de bom grado. Por fatigantes três dias, de 
manhã à noite, exercitei pacientemente minha 
paleografia, minuciando esses quebradiços e 
empoeirados manuscritos do século 19, e só deixei 
Cabaceiras na manhã do quarto dia, quando 
concluí a recolha no último livro. Foi uma viagem 
ao tempo, remontei até meus trisavós, e quando 
saí da cidade, com os olhos pesados de tanto 
ler cursivas, a minha vista projetava luminosos 
faiscando alternadamente de um lado para outro 
à luz do sol. No caminho percebi que não havia 
condição de pilotar por 68 quilômetros até Campina 
Grande, então decidi parar na cidade mais próxima 
(Boqueirão) para me recompor.

Mas um pesquisador é naturalmente inquieto. 
Boqueirão é o epicentro de meu objeto de estudo 
e, mal sentei numa praça para relaxar as artérias 
e recompor o equilíbrio, resolvi que tinha motivos 
suficientes para conhecer o antigo sepulcrário da 
cidade, o Cemitério de São Miguel Arcanjo, onde 
estavam sepultados meus ancestrais.

O campo santo é um pequeno amplexo de 
paredes em quadrilátero, com um portal de entrada 
e uma capela nos fundos. Há muito desativado, ele 
remonta o tempo em que um terrível surto de cólera 
se alastrou pelo Cariri, matando pessoas às dezenas. 
Nesse tempo calamitoso, alguns missionários 
avulsos se aplicaram em levar conforto espiritual 
às pessoas e o mais ativo foi o padre José Antônio 
Maria Ibiapina, que ergueu casas de caridade para 
dar abrigo aos órfãos da epidemia e cemitérios para 
dar sepulto a tantos mortos. Nenhum biógrafo de 
Ibiapina menciona sua passagem por Boqueirão, 
mas dizeres esculpidos numa placa de época em 
mármore, fixada no portal de entrada, revela que 
esse campo santo foi edificado por obra de Ibiapina 
e inaugurado no dia 30 de julho de 1867.

O velho cemitério serviu à região por décadas 
e só foi desativado em 1971, quando se inaugurou 
um novo na cidade, o Cemitério Municipal de 
Nossa Senhora do Carmo. O antigo ficou em 
abandono e passa quase que imperceptível aos 
transeuntes desavisados, pois o mato cresceu, 
parte dos túmulos ruíram e as pessoas mais velhas 
foram morrendo, de modo que ninguém mais sabe 
dizer nada a respeito desse velho sepulcrário, 
que impropriamente é chamado na cidade de 
“Cemitério do Dnocs” por conta de sua proximidade 
com o armazém desse órgão.

Naquele cercado de finitudes, senti-me 
estranhamente confuso, pois até bem pouco, em 
leitura, ali fervia em atividades. Revivi o primeiro 
enterro, ocorrido a 23 de setembro de 1867, levando a 
sete palmos um escravo de 85 anos de nome Joaquim 
Rodrigues de Souza Lima. A primeira catacumba 
erguida ali, conforme li, serviu para jazer o senhor 
Saturnino José Cavalcante, falecido aos 39 anos, em 
13 de dezembro de 1867, e outras tantas linhagens 
arcaicas da região que ali desceram à sepultura 
envoltos em lençol mortuário, até meus bisavós e 
trisavós. Revivendo um tempo inteiramente morto, 
com a vista ainda cansada, vez por outra um reflexo 
andarilho, desses que apenas se entrevê com o canto 
do olho, passava fugaz, como fosse um espectro.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

O antigo Cemitério 
de Boqueirão

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

de Campina Grande – IHCG

Proposta modifica dispositivo do Código Civil que exige a confirmação de assinaturas de quem testemunhou

Projeto “dispensa” testemunhas
TESTAMENTO PARTICULAR

Francisco Brandão 

Agência Câmara

Atualmente, um testamento particu-
lar tem que ser confirmado por testemu-
nhas, mas o Projeto de Lei 4456/21 em tra-
mitação na Câmara dos Deputados, de 
autoria do deputado federal Carlos Bezer-
ra (MDB-MT), revoga do Código Civil a 
confirmação do testamento particular por 
testemunhas (previsto no artigo 1.878).

O testamento particular é escrito 
pelo próprio testador e assinado por ele 
mesmo e três testemunhas. Morrendo o 
testador, as testemunhas devem confir-
mar suas assinaturas para que o docu-
mento seja válido.

Ao propor a revogação desse dispo-
sitivo, Carolos Bezerra argumenta que 
o testamento pode ficar ineficaz se to-
das as testemunhas faltarem por morte 
ou ausência. A proposta será analisada 
em caráter conclusivo pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania da 
Câmara dos Deputados.

O testamento particular é um ins-
trumento por meio do qual qualquer ci-
dadão vivo pode dispor no todo ou em 
parte de seus bens. O testamento consti-
tui ato de última vontade, é elaborado de 
forma unilateral e possui caráter perso-
nalíssimo, de modo que somente o dono 
da herança poderá elaborá-lo.

A legislação brasileira determina 

que o testador só poderá dispor por 
meio do testamento da metade dos seus 
bens, ou seja, de 50% deles. Isso porque 
os outros 50% constituem a legítima fra-
ção do patrimônio destinada aos herdei-
ros necessários (descendentes, ascen-
dentes e cônjuge).

O testamento é um ato personalíssi-
mo. Isso significa que só o autor da he-
rança pode fazer o testamento, sem que 
haja a interferência de terceiros ainda 
que sejam procuradores do testador. O 
testamento consiste num negócio jurídi-
co unilateral, uma vez que a declaração 
de vontade só pode emanar do autor da 
herança. Essa vontade deve ser livre de 
vícios e “eivada de boa-fé”.

Jean Carlos Cabello Aguillera
17/3/2022 – Aos 26 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de latrocínio. 
Venezuelano, estudante universitário 
do Curso de Administração. 
Foi morto por um tiro e teve sua 
motocicleta levada. A polícia investiga o caso.

Foto: Reprodução

“ASSIM SEM VOCÊ”

“Mudei meu comportamento”, diz 
Buchecha sobre morte de Claudinho

O cantor Buchecha falou sobre a mor-
te do também cantor Claudinho, seu par-
ceiro de dupla artística nos anos de 1990, 
no programa ‘Encontro com Fátima Ber-
nardes’, da TV Globo, na quinta-feira (17). 
O músico morreu há 20 anos, em um aci-
dente de carro, aos 26 anos. Buchecha 
cantou no programa um dos maiores 
sucessos da dupla, a canção ‘Fico Assim 
Sem Você’ e revelou que a gravação qua-
se não foi lançada.

“A gente tinha uma certa resistência em 
gravar essa música, porque a gente achava 
um pouquinho bobo essa frase ‘amor sem 
beijinho, Buchecha sem Claudinho’, então 
resistimos durante três anos, mas o Max 
Pierre, da gravadora na época, insistiu 
muito porque ele achava essa música um 
sucesso. A gente acabou gravando e três, 
quatro meses depois do lançamento, infe-
lizmente, aconteceu esse acidente”, disse.

O cantor prosseguiu e comentou sobre 

Rafael Nascimento 
Agência Estado

a vida pós a morte do parceiro de carrei-
ra: “A primeira vez que eu subi num pal-
co sozinho foi no ‘Criança Esperança’, foi 
logo em seguida à morte, porque o ‘Crian-
ça Esperança’ era gravado no mês seguin-
te [em agosto], e foi muito difícil. Mas eu 
tive muito apoio, sabe? Dos colegas de pro-
fissão, dos amigos, da família… Isso tudo 
foi muito importante para eu conseguir”.

Buchecha revelou ainda que a morte 
do amigo mudou sua visão sobre a vida. 

“Antes disso tudo acontecer eu tinha 
uma impressão utópica que eu era imor-
tal. Por exemplo, eu não pensava na mor-
te A partir daí, desse acidente, eu mudei 
meu comportamento, minhas escolhas, 
daí eu fiquei mais voltado à família, de 
querer ficar em casa. Mudou muito a mi-
nha cabeça”, completou.

O acidente ocorreu em 13 de julho de 
2002, quando os cantores voltavam de um 
show na cidade de Lorena, em São Paulo.

Foto: Reprodução/Instagram

A dupla artística 
Claudinho e 
Buchecha fez 
sucesso nos 
anos de 1990

jornalista. Fotografou artistas como Caetano Veloso, 
Maria Bethânia, Gal Costa, Ney Matogrosso e Zezé 
Motta. Algumas das suas fotos e ensaios fotográficos 
aparecem em capas de discos, como a Gal Costa da 
capa do álbum ‘Caras e Bocas’, de 1977.

# Visitantes ficam presos em cemitério I
Um vídeo está circulando há alguns dias na internet 
mostrando visitantes (um grupo de familiares e 
amigos de uma pessoa falecida) que estavam no 
Cemitério Morada da Paz, em Itaquaquecetuba, 
município do interior do estado de São Paulo, 
pulando o muro para sair do local. No vídeo gravado 
no último dia 11 e que tem ganhado bastante 
repercussão nas redes sociais, é possível ouvir a voz 
da pessoa que faz as imagens. 

# Visitantes ficam presos em cemitério II
“É assim que funciona o funeral em 
Itaquaquecetuba. A pessoa vem fazer o funeral 
do seu ente querido, daí o pessoal fecha o 
portão, tranca o portão, os familiares da pessoa 
que faleceu precisam pular o muro do cemitério 
para ir embora para casa”.

Breves & Curtas



CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGONHA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Dep. Francisco Antônio, 34,– Centro – Alagoinha/PB, às 11h00min, do dia 31 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de  veiculo 
sem condutor em tempo integral, com quilometragem livre, para atendimentos das atividades 
administrativas da mesa diretora e parlamentares do poder legislativo municipal até dezembro 
de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e demais legislações vigência. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.cmalagoinha.pb.gov.br/ www.
tcepb.gov.br

Alagoinha - PB, 11 de Março  de 2022
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Abril de 2022, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0005/2021/21; e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: 
cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Alcantil - PB, 18 de Março de 2022
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Aquisições parce-
ladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, 
Programas Federais e demais setores da Administração Municipal; ADJUDICO o seu objeto a: 
COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - R$ 5.814,00; HOSANAN ARAUJO BARBOSA - R$ 
158.938,00; M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 572.793,00; TATIANE FREIRE DE SANTANA 
31052856870 - R$ 3.510,00.

Arara - PB, 14 de Março de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
 HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Pro-
gramas Federais e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - R$ 5.814,00; 
HOSANAN ARAUJO BARBOSA - R$ 158.938,00; M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 
572.793,00; TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 - R$ 3.510,00.

Arara - PB, 18 de Março de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros 
Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas Federais 
e demais setores da Administração Municipal. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: Comercial de Alimentos Wss Eireli - CNPJ 24.059.658/0001-37. Hosanan Araujo 
Barbosa - CNPJ 32.597.034/0001-00. M V Rocha de Carvalho Eireli - CNPJ 12.810.943/0001-69. 
Tatiane Freire de Santana 31052856870 - CNPJ 31.131.079/0001-13. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 18 de Março de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2022 

Aos 15 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro 
- Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 
de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 10, de 07 
de Julho de 2008; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00007/2022 que objetiva o registro de preços para: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO 
O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICOS DIVERSOS, VISANDO 
ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL–ARARUNA/PB; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos: Órgãos e/ou entidades integrantes da presente Ata de Registro 
de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ nº 08.927.105/0001-00; FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ nº 16.403.132/0001-02; FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - CNPJ nº 11.667.845/0001-51. A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 
(doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. Integram 
esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00007/2022 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame: - CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME. CNPJ: 
13.603.534/0001-54. Item(s): 8 - 42 - 46 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 59 - 60 - 61 - 64 - 65 - 90 - 100 
- 103 - 105. Valor: R$ 45.056,50. - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA. CNPJ: 00.226.324/0001-42. Item(s): 1 - 10 - 11 - 25 - 40 - 55 - 58 - 68 - 69 - 70 - 91 - 92 
- 94 - 107 - 113 - 114 - 118. Valor: R$ 87.291,69. - JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 
28.302.534/0001-91. Item(s): 2 - 4 - 6 - 9 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 29 - 30 - 31 - 35 - 36 - 38 - 
39 - 43 - 45 - 49 - 63 - 66 - 71 - 73 - 75 - 78 - 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 95 - 96 - 98 - 99 
- 102 - 108 - 110 - 112 - 116 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 126. Valor: R$ 194.321,65. - LUMIART 
COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 40.351.078/0001-75. Item(s): 24 - 26 - 27 - 28 - 32 - 33 
- 34 - 37 - 41 - 44 - 56 - 57 - 62 - 67 - 77 - 101 - 104 - 106. Valor: R$ 69.812,50. - MARIA JOSE 
DE SOUSA ARCANJO. CNPJ: 14.806.128/0001-51. Item(s): 3 - 5 - 7 - 12 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 
- 47 - 48 - 72 - 74 - 76 - 79 - 81 - 89 - 93 - 97 - 109 - 111 - 115 - 117 - 119 - 125 - 127. Valor: R$ 
117.711,70. Total: R$ 514.194,04. Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente 
Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Araruna. A referida ATA fica em seu inteiro teor disponibilizada 
no Portal Oficial do Município de Araruna/PB.

Araruna - PB, 15 de março de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: 
Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADRIANO FELINTO DA SILVA - R$ 
20.000,00; COOP DOS AGRICULTORES FAMILIARS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS - R$ 
102.400,00; COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA – COA-
PRODES - R$ 102.400,00.

Araruna - PB, 18 de março de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Orçamento de 2022 � 
Recursos próprios do Município/Recursos federais. 02.010 � GABINETE DO PREFEITO Ficha: 
04.122.0002.2004 – MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE 02.061. 0002 2002 – MANUT.DAS 
ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO 02.020 � SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO Ficha: 04 122 0002 2006 MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA 
REGIONAL 2.050 � SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Fichas: 12 361 0005 2012 MANUT.DAS 
ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% 12 361 0005 2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.
FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE 12 361 0027 2015 MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO 
DIRETO NA ESCOLA–PDDE 12 361 0030 2018 MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/
REC.DO FNDE 12 365 0004 2019 MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE–ESCOLAR 12 
365 0004 2020 MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS 12 367 0006 2021 MANUT.DAS 
ATIVIDADES DA EDUCACA 13 391 0031 2022 REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO 
MUNICIPIO 12 364 0036 2026 MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR 12 
363 0034 2027 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELE CENTRO – INCLUSAO. DIGITAL 12 
361 0005 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL 12 364 0036 2031 
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB 02.070 � SECRETARIA DE CIDADANIA, 
TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA Ficha: 08 241 0013 2033 MANUT.DAS ATIV.
DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO 08 243 0021 2034 MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTE-
LAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL 
08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS 06 181 0002 2082 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 26 451 0002 2083 IMPALTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRÂNSITO 02.080 � SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS 
E SERVIÇOS URBANOS Fichas: 15 452 0022 2044 MANUT.DAS. ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE 
LIMP.PUBL. E MEIO AMBIENTE 15 605 0023 2045 MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.
SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO 15 452 0002 2046 MANUT.D/ATIV.DA COORD.
DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ 25 752 0019 2047 MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE 
ILUMINACAO PUBLICA 15 452 0024 2048 MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO 
PUBLICO 26 782 0007 2049 MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS 
02.090 � SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL Ficha: 20 608 
0011 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA 23 695 0038 
2053 FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO 23 333 0034 2054 MANUT. DAS 
ATIV DO DESENVOLV. RURAL 02.110 � FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fichas: 
08 244 0033 2058 COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS–SCFV 
008 244 0033 2059 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 08 244 0033 
2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD 08 244 0033 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE 
DO PAIF–CRAS 03.000 � FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Fichas: 10 301 0012 2066 COORD.
DAS ATIV.DO PROG.DE APS 10 302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE 10 301 0012 2069 COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA–PSF 10 
301 0012 2071 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA 10 301 0012 2072 COORD.D/
ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE 10 301 0012 2075 COOD.MANUT. ATIV. 
DO PROG. SUS–CAPS–CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 10 301 0012 2076 COORD.
MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO–CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 10 
302 0012 2077 COORD.MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU–SERVICO DE ATENDIMENTO 
MOVEL 10 301 0012 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA � NASF 10 301 
0012 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ 10 302 0012 2080 MANUT.
DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS 10 122 0012 2081 MANUT. DAS SERV. 
DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE 10 302 0012 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DO PRONTO ATENDIMENTO Elemento de Despesa: 33903099 � Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Araruna e: CT Nº 00030/2022 - 17.03.22 - JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 
136.025,15; CT Nº 00031/2022 - 17.03.22 - MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - R$ 82.398,19; 
CT Nº 00032/2022 - 17.03.22 - LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 48.868,75; CT 
Nº 00033/2022 - 17.03.22 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
- R$ 69.833,35; CT Nº 00034/2022 - 17.03.22 - CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 
ME - R$ 31.539,55; Fundo Municipal de Saúde de Araruna: CT Nº 10030/2022 - 17.03.22 - JSA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 58.296,50; CT Nº 10031/2022 - 17.03.22 - MARIA JOSE 
DE SOUSA ARCANJO - R$ 35.313,51; CT Nº 10032/2022 - 17.03.22 - LUMIART COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 20.943,75; CT Nº 10033/2022 - 17.03.22 - ELETRICA LUZ COMERCIAL 
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - R$ 17.458,34; CT Nº 10034/2022 - 17.03.22 - CENTER LUZ 
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - R$ 13.516,95.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2022, que objetiva: Contratação de empresta para prestação de serviços Técnicos 
Especializados e Consultoria em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades 
constitucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada 
ao setor público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público – PCASP; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERVICO DE 
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 84.000,00.

Areial - PB, 14 de Março de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresta para prestação de serviços Técnicos Especializados e Con-
sultoria em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades constitucionais e fiscal, 
com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada ao setor público 
– CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público – PCASP. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Areial: 02040.04.122.2003.2004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
FONTE:500. VIGÊNCIA: até 14/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial 
e: CT Nº 00049/2022 - 14.03.22 - CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO 
ORCAMENTARIO - R$ 84.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:30 horas do dia 05 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo de 
engenharia para reforma e ampliação da UBSF VI, das Âncoras de Riachão de Pedro Velho e Sítio 
Areias e da Academia de Saúde do Centro, conforme especificações do projeto básico. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.aroeiras.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 18 de Março de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza, para atender a demanda da casa de apoio à saúde de Assunção, mantida em Campina 
Grande/PB e as demais Secretarias do Município de Assunção. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Conforme LOA e QDD do exercício financeiro 2022. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e: CT Nº 00018/2022 - 02.03.22 - SEVERINO ROBERTO MAIA DE 
MIRANDA - R$ 77.882,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00005/2022

Aos 15 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Assunção, Estado da Paraíba, localizada na Rua Tereza Balduino da 
Nobrega - Centro - Assunção - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar 
nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; 
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico nº 00005/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisi-
ção parcelada de medicamentos dos tipos: psicotrópicos, farmácia básica, hiperdia e injetáveis 
para atender a demanda da secretaria de saúde em suas ações públicas; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de 
Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº 01.612.635/0001-02. - APOTEK 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.36.099.392/0001-
35 Item(s): 5-16-36-38-45-47-48- 49-51-52-54-56-67-68-91-99-101-102-110-114-118-122-131-
132-134-153- 154-155-157-164. Valor: R$ 114.798,00. - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA. 40.788.766/0001-05 Item(s): 6-9-19-20-21-26-30-32-34-57-58-
59-65-74-85-86-87-90-94-95-96- 111-112-115-123-124-129-135-136-139-140-141-142-147-
148-151-158-159 - 162.Valor: R$ 168.276,00- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 40.256.200/0001-24 Item(s): 1-3-23-24- 28 -33-41-44-46-53-
55-61-63-72-89-97-98-103-108-113-121-125-126-127-133- 143-145-146-149-150- 152Valor: R$ 
94.775,00- PN COMERCIO E SERVICO LTDA.32.173.778/0001-99Item(s): 2-4-7-8-10-11-12-
13-14-15-17-18-25-27-29-31-35-37-39-40-50-64-66-69-70-73-75-76-77- 78-79-80-81-83-84-88-
93-104-105-106-130.Valor: R$ 92.876,00- SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA. 05.675.713/0001-79 Item(s): 128.Valor: R$ 13.200,00- ULTRA MED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.42.946.717/0001-70 Item(s): 100 - 109.Valor: 
R$ 3.940,00Total: R$ 487.865,00

Assunção - PB, 15 de Março de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPERCIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB, DE FORMA FRACIONADA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO; Conforme LOA e QDD do exercício financeiro 2022. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e: CT Nº 00028/2022 - 11.03.22 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LT - R$ 4.095,00; CT Nº 
00029/2022 - 11.03.22 - DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS - R$ 
5.946,50; CT Nº 00030/2022 - 11.03.22 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS 
E EQUIPAMENTOS - R$ 86.258,15; CT Nº 00031/2022 - 11.03.22 - OLIVEIRA & EULALIO PRO-
DUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 4.380,40; CT Nº 00032/2022 - 11.03.22 - GLOBAL COMERCIAL 
EIRELI - R$ 30.235,00; CT Nº 00033/2022 - 11.03.22 - PN COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 
44.568,60; CT Nº 00034/2022 - 11.03.22 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 2.674,20; CT Nº 00035/2022 - 11.03.22 - JOSE DANTAS 
DINIZ FILHO - R$ 3.426,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA

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

ampliação da Prefeitura Municipal de Baia da Traição–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: 
R$ 299.172,53. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99301–0780. 
E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 18 de Março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 03 (três) Unidades Móvel 
de Saúde ( Ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo Furgão) destinada a Secretaria Municipal 
de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.
br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 18 de Março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE CANCELAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2022

 A Presidente Oficial da CPL comunica o CANCELAMENTO da Chamada Pública nº 0001/2022, 
que constitui objeto a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do FNDE 
relativas ao PNAE.

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, localizada a Rua Emília Leite, nº 05, Centro, Boa Ven-
tura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, das 08hs a 13hrs, e no site 
www.boaventura.pb.gov.br ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da 
publicação deste aviso.

Boa Ventura – PB, 18 de março de 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PRESIDENTE DA CPL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 
08:30 horas do dia 30 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 
Registro de Preços que Objetiva a Contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento 
de gêneros alimentícios que irão compor cestas básicas, atendendo orientação da Lei Federal 
8.742 de 07 de Dezembro de 1993 – LOAS e da Lei Municipal nº 444 de 05 de Junho de 2017, 
conforme especificações constantes no Termo de Referencia. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 18 de Março de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2022 - SRP
REPUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 010/2022, do tipo “menor preço”, publicado no DOE, no DOU e no Jornal a União, 
do dia 16/03/2022. Onde se lê Data de abertura: 29/03/2022 às 08h30min; Leia-se: 31/03/2022 às 
08h30min, (horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informa-
ções: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; 
ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 19 de março de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMPU-
TADORES AVANÇADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. 
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: 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 18 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 01 
de Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 18 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
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 Colchões Hospitalares com 
capa, travesseiros e protetor caixa de ovo para calcanhar e cotovelo, para atender às necessidades 
da nova sede do Hospital e Maternidade Pe. Alfredo Barbosa HMMPAB, com validade de 12 (doze) 
meses, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cabedelo–Pb. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do 
dia 07 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; Decreto Municipal nº 007/17; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 18 de Março de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.007/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do 
município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de 
Dispensa nº 2.05.007/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à 
contratação com a pessoa jurídica: DENIZE TORRES CANDEIA  – CNPJ: 29.332.622/0001-07 para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, 
CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NO FUNDO MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE/PB embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 
13.000,00 (TREZE MIL REAIS), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 08.122.2001.2141  Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 03 de março de 2022.
VALKER NEVES SALES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.009/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cam-

pina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município 
nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa 
nº 2.05.009/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA – CNPJ: 03.092.570/0008-13 
para AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor total de 
R$ 17.092,50 (DEZESSETE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125/ 
08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/ 08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136/ 
08.243.1026.2139/ 08.122.2001.2141. Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 
16000000/ 15001000.

Campina Grande, 10 de março de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.016/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.016/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E ANDRÉ GONÇALVES CANTALICE. 
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2022. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.009/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, 
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 
08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/ 08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136/ 08.243.1026.2139/ 
08.122.2001.2141. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 16600000/ 
15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. 
VALOR GLOBAL: R$ 17.092,50 (DEZESSETE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 10/03/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.013/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.013/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E DENIZE TORRES CANDEIA.  OBJETO 
CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS, CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NO FUNDO MU-
NICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2022. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.007/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE 
DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E DENIZE TORRES CAN-
DEIA. VALOR GLOBAL: R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 04/03/2022.

VALKER NEVES SALES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.012/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.012/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E DENIZE TORRES CANDEIA.  OBJETO 
CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITA-
LIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE 
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. VIGÊNCIA: 
Até 31 de dezembro de 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.006/2022/
CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E DENIZE TORRES CANDEIA. VALOR GLOBAL: R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL 
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 04/03/2022.

VALKER NEVES SALES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.006/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do 
município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato 
de Dispensa nº 2.05.006/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas 
à contratação com a pessoa jurídica: DENIZE TORRES CANDEIA – CNPJ: 29.332.622/0001-07 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 
TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS 
DIGITALIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, embasada no art. 24, inciso 
II, da lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS), cujas despesas 
correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141  Elemento 
da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 03 de março de 2022.
VALKER NEVES SALES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público, que a TOMADA DE PREÇOS, 
do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA 
CRECHE MUNICIPAL MARIA TEREZA NEPOMUCENO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE 
- PB, fica ADIADO por tempo INDETERMINADO.

Campina Grande, 18 de março de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Santa Clara, S/N - São José - Campina Grande - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.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 parcelado de materiais de expediente e papelaria. Abertura da sessão pública: 14:30 
horas do dia 30 de Março de 2022. Início da fase de lances: 14:31 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: (..) ... Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Campina Grande - PB, 18 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de março de 2022      25Publicidades



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Santa Clara, S/N - São José - Campina Grande - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para aquisição 
de diversos materiais de consumo, higiene, limpeza e descartáveis. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 01 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 01 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 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: (..) ... Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Campina Grande - PB, 11 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO 
DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA LOCALIZADA NAS COMUNIDADES DE SALGADINHO 
E PASSAGEM, CARAÚBAS–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 18 de Março de 2022
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 
UMA QUADRA POLIESPORTIVA – COMUNIDADE ASSENTAMENTO BOA VISTA 1. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.
coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 15 de Março de 2022
VANDSO NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 13:30 horas do dia 04 de 
Abril de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
ELÉTRICA DOS ESTÁDIOS MUNICIPAIS DO CAMPO DO VELHO E SERROTE APERTADO, 
AMBOS NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 16 de Março de 2022
VANDSO NEY DE AMORIM BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGE-
NHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 
DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA JEW LTDA - Valor: R$ 471.821,89. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Av. Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Ma-
manguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 993287104. 
E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 11 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00030/2021
Aos 14 dias do mês de Fevereiro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape, Estado da Paraíba, localizada na Av. Severino 
Jorge de Sena - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 
17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei 
Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de Agosto 
de 2000; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00030/2021 que objetiva o registro de preços para: 
Aquisição de moveis, eletros e informática para atender a demanda operacional das diversas 
secretarias deste município; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgãos e/ou entidades 
integrantes da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE 
MAMANGUAPE - CNPJ nº 01.612.341/0001-80; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE 
MAMANGUAPE - CNPJ nº 13.099.820/0001-24. CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI. 
CNPJ: 08.449.096/0001-81. Item(s): 11. Valor: R$ 77.700,00. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA.

CNPJ: 40.876.269/0001-50. Item(s): 5 - 25 - 26 - 27. Valor: R$ 57.489,00. GM COMERCIO E 
SERVICO LTDA. CNPJ: 40.001.712/0001-40. Item(s): 4 - 6 - 21 - 22 - 32 - 33. Valor: R$ 165.860,00. 
JANDERSON COSTA LEAO LIMA. CNPJ: 18.379.670/0001-26. Item(s): 12 - 14 - 15 - 20. Valor: 
R$ 24.500,00. LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI. CNPJ: 36.544.770/0001-42. Item(s): 
31. Valor: R$ 3.000,00. LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR 
EIRELI. CNPJ: 06.281.452/0001-75. Item(s): 10 - 16 - 23. Valor: R$ 85.554,05. MAIS ESTOQUE 
COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI. CNPJ: 31.202.451/0001-35.

Item(s): 24. Valor: R$ 2.450,00. MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFOR-
MATICA LTDA. CNPJ: 14.402.647/0001-54. Item(s): 9 - 28 - 36. Valor: R$ 48.400,00. REDE DE 
NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 11.004.395/0001-17. Item(s): 13. Valor: R$ 2.550,00. 
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE. CNPJ: 19.918.905/0001-73. Item(s): 
1 - 2 - 3 - 7 - 29 - 30 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40. Valor: R$ 145.708,50. WW COMERCIAL EIRELI. CNPJ: 
19.835.542/0001-02. Item(s): 8. Valor: R$ 39.200,00. Total: R$ 652.411,55.

Cuité de Mamanguape - PB, 14 de Fevereiro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS MEDICOS–HOSPITALARES DI-
VERSOS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIASMUNICIPAL DE SAÚDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais, 
Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de 
C Mamanguape 3390.30 Material de Consumo 4490.52 Equipamentos e Material Permanente. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Mu-
nicipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00067/2022 - 14.03.22 - EQUIPASAUDE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 40.710,00; CT Nº 00068/2022 - 14.03.22 - HOSPDENTE 
COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA - R$ 14.830,00; CT Nº 00069/2022 - 
14.03.22 - LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 
40.979,00; CT Nº 00070/2022 - 14.03.22 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 
11.000,00; CT Nº 00071/2022 - 14.03.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 36.600,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.2022.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada à Rua 
Nossa Senhora do Rosário 35, Centro – Cuitegi/PB, às 09h00min, do dia 31.03.2022, licitação mo-
dalidade PREGÃO, de forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, destinada a contratação(ões) 
de empresa(s) do ramo pertinente para realizações de exames de MÉDIA e ALTA COMPLEXIDADE, 
destinados a atender a população carente do município, exercício 2022 ou enquanto durar os quan-
titativos. Recursos orçamentários constantes no orçamento vigente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis 
Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, (com suas respectivas alterações), Decreto Municipal 
nº 01.2013 e demais legislações pertinentes. Outros esclarecimentos e Cópia do Edital poderão 
ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min 
às 12h00min. sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 18 de março de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2022.

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 14h00min, do dia 31.03.2022, licitação 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições de 
Peixes “CORVINA INTEIRA CONGELADA”, destinados a distribuição gratuita com a população 
reconhecidamente carente do Município, por ocasião da SEMANA SANTA 2022. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais 10.520/02 / 8.666/93, 123/2006, 
Decreto Municipal nº 01/2013 e demais legislações pertinentes. Maiores informações: no horário 
das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.cuitegi.pb.gov.
br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 18 de março de 2022.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00001/2022, onde 
se lê: “Abertura da sessão pública: 09h00min horas do dia 28 de Março de 2022. Início da fase 
de lances: 09h10min horas do dia 28 de Março de 2022.”; leia-se: “Abertura da sessão pública: 
09h00min horas do dia 01 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09h10min horas do dia 01 
de Abril de 2022”. Informações: das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis, na Rua Josefa 
Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@gmail.
com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Curral de Cima - PB, 18 de Março de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Abril  de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa  para 
confecção de próteses dentárias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 18 de Março de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2022
OBJETO: Serviços de abastecimento de água potável para ser utilizada para beber, no preparo 

da merenda escolar e também para gasto geral dos 1700 alunos matriculados nas 16 escolas ativas 
da Rede Municipal de Ensino em 2022. Foram considerados vencedores do certame os licitantes: 
ESPEDITO MACENA DE FONTES JUNIOR - Valor: R$ 69.475,00; HENRIQUE PEREIRA DE LIMA 
26663306804 - Valor: R$ 68.950,00. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, no horário 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis

Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB,16 de Março de 2022.

MARIA GORETE DA SILVA 
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de medi-
camentos de A à Z Tipo Ético e Genérico, que não compõe o elenco de Assistência Farmacêutica 
Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Esperança 
– 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 
2028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário 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. 

Esperança - PB, 17 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE ADIAMENTO

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

para o dia 07 de Abril de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: José Mariano 
Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 

Gado Bravo - PB, 19 de Março de 2022
JOSE ROBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS 
AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 
Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 19 de Março de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h00min, do dia 31 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:. Aquisições de Equipamentos 
para Implantação de Sistema de Câmeras nos diversos Prédios Públicos do Município e outros. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 18  de Março  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN POR 
PASSAGEM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IBIARA. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Ibiara: 07.001 – 10.301.1011.2032. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e: CT Nº 00015/2022 - 17.03.22 - R & R AGENCIA 
DE VIAGEM E TURISMO LTDA - R$ 178.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM 
A ENTREGA/CONFECÇÃO NA CIDADE DE IBIARA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ibiara: 02.000 – 04.122.0004.2003 
– 03.000 – 04.122.0004.2005 – 04.000 – 04.123.0004.2008 – 05.000 – 15.452.0004.2011 – 06.000 
– 12.361.1010.2019 – 12.361.1010.2026 – 07.001– 10.301.1011.2032 – 10.302.1011.2041 – 08.000 
– 14.422.0004.2050 – 08.122.0004.2081 – 08.001 – 08.244.1012.2054 – 08.244.1012.2056 – 
08.244.1012.2097 – 09.000 – 20.606.0004.2060 – 10.000 – 13.392.0004.2062 – 33.90.30. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Ibiara e: CT Nº 00014/2022 - 17.03.22 - JAILSON GALDINO DE LIMA 04581611440 - R$ 72.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CANCELAMENTO

DE PUBLICAÇÃO
Prefeitura municipal através de sua pregoeira torna sem efeito a publicação do AVISO DE 

PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00005/2022 publicado no 
Diário Oficial do Estado, página 36 em 15/03/2022, e no Jornal A União, página 26, em 17/03/2022.

IBIARA - PB, 18 de Março de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022
A Prefeitura Municipal de Imaculada-PB. Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 
horas do dia 31 de março de 2022, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. Objeto Aquisição de projetos pedagógicos 
para atender as necessidades da Educação Infantil da rede municipal de ensino de Imaculada-PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado ou pelo 
E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 18 de março de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIAL DE 
SAUDE; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: TEM DE TUDO COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 955.872,50.

Itapororoca - PB, 18 de Março de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais diversos para limpeza e manutenção das piscinas localizadas no Parque Municipal da 
Nascença e outros, neste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: EDUARDO DIONIZIO DA SILVA - R$ 78.993,10.

Itapororoca - PB, 18 de Março de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais médicos hospitalares para melhor atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde, exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Do-
tação consignada no orçamento vigente 2022 Elementos de despesa 3.3.90.30.01 – Material de 
Consumo 4.4.90.52.01 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca e: CT 
Nº 00076/2022 - 04.03.22 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 
17.058,00; CT Nº 00077/2022 - 04.03.22 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 32.228,15; CT Nº 00078/2022 - 04.03.22 - PN COMERCIO 
E SERVICO LTDA - R$ 173.440,53; CT Nº 00079/2022 - 04.03.22 - ODONTOMASTER COMERCIO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 3.359,57; CT Nº 00080/2022 - 04.03.22 - ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 393.238,28; CT Nº 00081/2022 - 
04.03.22 - HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA - R$ 9.567,65; CT 
Nº 00082/2022 - 04.03.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 77.397,00; 
CT Nº 00083/2022 - 04.03.22 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 1.152,00.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção civil para executar os serviços 
de reforma e ampliação da E.M.E.F. MANOEL SOARES, localizada neste município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do 
Município de Itapororoca: 12 361 0403 1002 Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares 1111 Re-
ceitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000046 
4490.51 99 Obras e Instalações 000047 4490.61 99 Aquisição de Imóveis 1113 Transferências do 
FUNDEB 40% 4490.00 Aplicações Diretas 000328 4490.51 99 Obras e Instalações 1124 Outras 
Transferências de Recursos do FNDE 4490.00 Aplicações Diretas 000356 4490.51 99 Obras e 
Instalações 1125 Transferências de Convênios – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000048 
4490.51 99 Obras e Instalações 12 361 0403 1005 Const/Ampl/Reforma de Creches 1111 Recei-
tas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000053 
4490.51 99 Obras e Instalações 27 812 0721 1006 Const/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e 
Módulos Esportivos 1001 Recursos Ordinários 4490.00 Aplicações Diretas 000055 4490.51 99 
Obras e Instalações 000056 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 
17/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00098/2022 
- 17.03.22 - CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - R$ 310.918,76.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção civil para executar os serviços 
de reforma da QUADRA DA E.M.E.F. MANOEL FERNANDES, localizada neste município. FUN-
DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e 
Outros do Município de Itapororoca: 12 361 0403 1002 Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares 
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 
000046 4490.51 99 Obras e Instalações 000047 4490.61 99 Aquisição de Imóveis 1113 Transferên-
cias do FUNDEB 40% 4490.00 Aplicações Diretas 000328 4490.51 99 Obras e Instalações 1124 
Outras Transferências de Recursos do FNDE 4490.00 Aplicações Diretas 000356 4490.51 99 Obras 
e Instalações 1125 Transferências de Convênios – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000048 
4490.51 99 Obras e Instalações 12 361 0403 1005 Const/Ampl/Reforma de Creches 1111 Receitas 
de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000053 4490.51 
99 Obras e Instalações 27 812 0721 1006 Const/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos 
Esportivos 1001 Recursos Ordinários 4490.00 Aplicações Diretas 000055 4490.51 99 Obras e 
Instalações 000056 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 16/08/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00097/2022 - 16.03.22 - 
CICERO DOS SANTOS CALIXTO - R$ 300.019,10.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 13:30 horas do dia 31 de março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pescados para 
distribuição aos munícipes carentes de Lagoa de Dentro – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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) 3263–1046. E-mail: licitacaolagoadedentro@
gmail.com. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 18 de março de 2022
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: 00002/2022
AOS 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero 
Faustino da Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00002/2022 que objetiva o registro de preços 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
AS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68 - AUTO CAR COMERCIO 
DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 14.232.777/0001-96 - lote(s): 4 - 6 – 7 
- Valor: R$ 107.382,00 - GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA 
E SER – CNPJ - 04.906.156/0001-97 - Lote(s): 2 - Valor: R$ 117.040,00 - J PAULO GONCALVES 
SANTOS MECANICA - CNPJ: 10.231.633/0001-64 - Lote(s): 3 - Valor: R$ 128.425,00 - SEMEA 
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - CNPJ: 14.118.455/0001-10 - Lote(s): 
1 – 5 - Valor: R$ 84.642,00.

Lagoa Seca - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS, 
PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER 
A NECESSIDADE DA PREFEITURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 107.382,00; 
GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 117.040,00; J 
PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA - R$ 128.425,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E 
SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 84.642,00.

Lagoa Seca - PB, 17 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
PARA AS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federal e Próprios. VIGÊNCIA: 
até 10/03/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA e: CT Nº 
00072/2022 - 10.03.22 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 
- R$ 107.382,00; CT Nº 00073/2022 - 10.03.22 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
PECAS, RETIFICA E SER - R$ 117.040,00; CT Nº 00074/2022 - 10.03.22 - J PAULO GONCALVES 
SANTOS MECANICA - R$ 128.425,00; CT Nº 00075/2022 - 10.03.22 - SEMEA COMERCIO DE 
PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 84.642,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000012/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000012/2022, 
que objetiva: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades do 
município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decretos Estadual e Muni-
cipal. ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ ADAILTON 
FIRMINO- R$ 145.500,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais)

Logradouro - PB, 16 de março de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades 
do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decretos Estadual e 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000012/2022. Recursos Próprios / 
Outros - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 145.500,00 – JOSÉ ADAILTON FIRMINO - CT 
Nº 00070/2022 – 16.03.2022.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 01/04/2022 as 09:00 horas. Objetivo: Locação de um veículo tipo caminhão pipa. 
Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou 
e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – 
Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 17 de março de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022 SRP
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 002/2022 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de preços 
para eventual aquisição de medicamentos. Data de abertura: 30/03/2022 às 14h30min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.
pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - 
Matinhas - PB no horário de expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: 
cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 17 de março de 2022.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022 SRP
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 003/2022 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de 
preços para eventual aquisição material de expediente. Data de abertura: 30/03/2022 às 16h30min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site 
www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 
- Centro - Matinhas - PB no horário de expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através 
do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 17 de março de 2022.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro

PREFEITURA DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022

O pregoeiro torna público que fará realizar no dia 31 de março de 2022, às 08h30, na sala da 
CPL na Prefeitura de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: 
contratação de empresa para aquisição parcelada de materiais odontológicos com o objetivo de 
atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Nazarezinho-pb.

Edital: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 18 de março de 2022.

José Higino Lins
Pregoeiro

PREFEITURA DE NAZAREZINHO
AVISO DE NOVA SESSÃO

SESSÃO ANTERIOR DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022

A Pregoeira torna público que o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial N° 
00023/2022 com objeto: contratação de empresa especializada no serviço de instalação e forne-
cimento de internet para zona urbana e rural, com o objetivo de atender todas as Secretarias do 
Município de Nazarezinho-PB, foi declarado DESERTO, ficando a NOVA SESSÃO MARCADA para 
o dia 01 de abril de 2022 às 08h30 na Sala de Licitações da Prefeitura de Nazarezinho situada a 
Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB. Novo edital disponível em: www.nazarezinho.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Nazarezinho, 18 de março de 2022
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2022

A Presidente da CPL torna público que fará realizar no dia 08 de abril de 2022, às 09 horas, 
na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, 
Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço. Objeto: contratação de 
empresa especializada para ampliação do Posto de Saúde “Sinval Vieira mendes”, com o objetivo 
de implantar o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) no município de Nazarezinho-PB, 
conforme edital e anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 18 de março de 2022.

Marilda Sarmento Luis
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00018/2022, para o dia 30 

de Março de 2022 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Cândido de Assis 
Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 18 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 009/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP 
no dia 31 de Março de 2022 as 09:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRO RÉGIS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro 
Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/
Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, 
no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis, 18 de março de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor preço GLOBAL POR LOTE, no dia 31 de Março de 2022 as 11:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (NOVAS), E 
SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE 
INTEGRAM A FROTA DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO 
RÉGIS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, 
na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do 
link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 18 de Março de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: ARNAUD ESTEVAM CEZAR, portador do CPF nº 805.599.484-68
Objeto: prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do 

município de Piancó-PB, durante o exercício 2022.
Valor global: R$ 48.279,00(quarenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais),

Piancó-PB, 18 de março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL LTDA - CNPJ Nº 33.872.786/0001-96
Objeto: aquisição de materiais de laboratório destinados a secretaria de Saúde do Municipal de 

Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$ 900,00 (novecentos reais).

Piancó-PB, 17 de Março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL LTDA - CNPJ Nº 33.872.786/0001-96
Objeto: Contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos da 

secretaria de saúde do município de Piancó-PB, durante exercício de 2022.
Valor global: R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais).

Piancó-PB, 17 de março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Abril de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEIXE 
ANCHOVA EM POSTA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 18 de Março de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO ARRUDA. LICITANTE 

DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUPRIME CONSTRU-
CAO E EVENTOS EIRELI - Valor: R$ 846.007,92. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cônego João 
Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 18 de Março de 2022.
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Abril de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM 
VESTIÁRIO – ID N. 1008391. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . 
Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 18 de Março de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 11:30 horas do dia 07 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCI-
NHOS/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 18 de Março de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Conclusão da Quadra Coberta com Vestiários – ID nº 
1008392. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 18 de Março de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00003/2022. OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-
RATORIAIS. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 03 (três) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: L A BARBOSA JUNIOR 
EIRELI - CNPJ 33.575.088/0001-29. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Vicente Neri, S/N - 
Centro - Prata - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3390-1126.

Prata - PB, 18 de Março de 2022
GENIVALDO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UNI-
FORMES ESPORTIVO. 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: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 18 de Março de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 05 de abril de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) – CENTRO, QUEI-
MADAS/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 18 de março de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA 
SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIEN-
TES DO CAPS DO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE 
CEREAIS LTDA - R$ 697.838,00; VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 - R$ 21.275,00.

Remígio - PB, 15 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVIÇO DE 
REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES DO CAPS 
DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JCASIF 
COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 697.838,00; VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 
01971365408 - R$ 21.275,00.

Remígio - PB, 17 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: TRANSPORTE ES-
COLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; 
ADJUDICO o seu objeto a: MARILIA DA SILVA SANTOS CAVALCANTE 08142292475 - R$ 35.200,00.

Remígio - PB, 14 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2022, que objetiva: TRANSPORTE ESCO-
LAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARILIA DA SILVA SANTOS 
CAVALCANTE 08142292475 - R$ 35.200,00.

Remígio - PB, 15 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2022. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 Secretaria de Educação 12 361 1001 
2014 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 3390.39 – Outros Serviços Terceiros – PJ 
Fonte de recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15401030 Transferências 
do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 15500000 Transferência do Salário– 
Educação 15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte Escolar (P 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 
Congêneres dos Estados. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00071/2022 - 15.03.22 - MARILIA DA SILVA 
SANTOS CAVALCANTE 08142292475 - R$ 35.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A 
COZINHA QUE PRESTA SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA 
DE SAÚDE E PACIENTES DO CAPS DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 
10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.110 Fundo Municipal de 
Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção 
Primária 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção 
Especializada (MAC) 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001002 Recursos 
não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00072/2022 - 17.03.22 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 697.838,00; 
CT Nº 00073/2022 - 17.03.22 - VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 - R$ 21.275,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 002/2022, de 03/01/2022, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Municipal nº 04, de 02 de Janeiro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de Medicamentos que não 
compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, constan-
tes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 
Luzia - PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: - FERNANDO 
MARINHO DE LIMA JUNIOR, CNPJ Nº 07.839.945/0001-40, Item(s): 1 - 2 - 3. Valor: R$ 900.000,00.  

Santa Luzia - PB, 14 de Março de 2022. 
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial 
nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de Medicamentos que não compõe o elenco de 
assistência farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/
ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia – PB; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente 
vencedor: - FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR, CNPJ Nº 07.839.945/0001-40, Item(s): 
1 - 2 - 3. Valor: R$ 900.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 15 de Março de 2022. 
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, com sede temporária da Prefeitura Municipal, na Rua 
Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, nesta cidade de Santa Luzia - PB, através do 
Prefeito Constitucional, no uso das suas atribuições e com fundamento no art. 49 da Lei nº 8.666/93, 
Resolve REVOGAR a licitação supracitada, objetivando a aquisição parcelada de peças para Veícu-
los Leves, Pesados, Maquinário e Implementos agrícolas a serviço do Município de Santa Luzia/PB. 
Motivos: Adequação de Edital. Interesse Público, conforme demonstrado no Termo de Revogação.

Santa Luzia/PB, 18 de Março de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00055/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR, CNPJ nº 07.839.945/0001-40.
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos que não compõe o elenco de assistência 

farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia - PB.

VALOR GLOBAL: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), vencendo nos seguintes itens: 01, 02, 
03, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/03/2022 a 31/12/2022.
DATA DO CONTRATO: 16 de março de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 00054/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em vias 

públicas urbanas no Município de Santa Luzia-PB, conforme Contrato de Repasse N° 912896/2021/
MDR/CAIXA.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a empresa 
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 
21.933.413/0001-07, com sede na Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281, Centro, São Ma-
mede/PB - CEP n° 58.625-000. 

Dotação Orçamentária: Contrato de Repasse n° 912896/2021 - Ministério do Desenvolvimento 
Regional e Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 02.050 - SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.1004.1019 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de 
pavimentação (asfáltica ou paralelepípedo). Elementos de Despesa: 4490.51 - 1.500.0000 - Obras 
e Instalações. 4490.51 - 1.700.0000 - Obras e Instalações.

VALOR DO CONTRATO: R$ 190.812,54 (cento e noventa mil, oitocentos e doze reais e cin-
quenta e quatro centavos).

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias.
Vigência do Contrato: 150 (cento e cinquenta) dias, (16/03/2022 a 13/08/2022).

Santa Luzia-PB, 16 de março de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Mi-
ritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Abril 2022, a Chamada Pública n° 004/2022, 
para: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: 
pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.san tarita.pb.gov.br/categoria/e ditais; www.
tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 18 de Março de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 

VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2022, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,  para AQUISIÇÃO 
DE ELETROELETRÔNICOS (AR CONDICIONADO, FREEZER, TV, COMPUTADOR E OUTROS) 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE 
SANTA RITA/PB    Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/editais;  www.
tce.pb.gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 18 de março de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 

VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 04 de Abril de 2022, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para AQUI-
SIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO 
EM REABILITAÇÃO DE SANTA RITA/PB.    Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br 
/categoria/editais;  www.tce.pb.gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 18 de março de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 034/2022, 

cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA 
ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para às 09h00m do dia 01 de Abril 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, 18 de Março de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Santa Rita - PB, 18 de março de 2022. 
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARALELE-
PÍDEDOS, MEIO FIO, PISOS E TUBOS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS, 
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE 
PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE DIÁRIAS EM HOTEIS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - P. N. A. ALVES 
AGENCIA DE VIAGENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.246.491/0001-41 - VALOR ESTIMADO 
R$: 200.000,00 - DESCONTO PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -5%. - UATUMA 
TURISMO E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 14.181.341/0001-15 - VALOR ESTIMADO R$: 800.000,00 
- DESCONTO PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -2%. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 18 de março de 2022.
RAFAEL GOMES MONTEIRO

CHEFE DE GABINETE.

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO

TORNAR SEM EFEITO
A Pregoeira do município de São José de Espinharas – PB, no uso de suas atribuições legais 

avisa: tornar sem efeito a publicação do Aviso de Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 18/03/2022, pág. 80, Jornal a União em 18/03/2022, pág. 
28 . Motivo: Erro de Publicação. 

São José de Espinharas – PB, 18 Março de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalida-

de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para veículos leves, ônibus 
e outros para veículos das diversas secretarias do município de São José de Espinharas/PB, e 
dos Fundos municipais de Saúde e Assistência Social. Data e horário limite do recebimento das 
propostas: até às 09:25:hs/min do dia 01/04/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30hs do 
dia 01/04/2022. 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 esclarecimentos 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, 18 Março de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
CONVOCAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Convocam-se a empresa remanescente do processo em tela, para negociação de preço do for-

necimento com objeto: Aquisição de materiais didáticos e de expediente, para atender as demandas 
de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB. Após o pedido de 
desistência da empresa: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA, CNPJ 41.883.167/0001-25, dos itens 71, 
73, 113, 114, 139, 140, 141, 152, 162, 233, 239, respectivamente. Fica assim marcada a reunião com 
a empresa remanescente ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS, CNPJ Nº 13.094.898/0001-56; HC 
COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 20.873.342/0001-23; M. G. COMERCIO 
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ Nº 10.467.477/0001-35; HUMAITA COMERCIO DE 
PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 36.214.108/0001-24. 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 JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para execução de serviços de fabricação em madeira, de móveis, 
portas, janelas e peças, incluindo o acabamento; bem como a realização de consertos de móveis 
e esquadrias, em madeira, às 09:00 horas do dia 31 de Março de 2022, no Auditório Maria Elza, 
Anexo à Secretaria de Municipal de Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Pira-
nhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 008/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente 
instalada na Secretaria Municipal de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José 
de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 18 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2022, para o dia 21 

de Março de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. E-mail: cplsape1@gmail.com. 

Sapé - PB, 18 de Março de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Prestação de serviços 
de instalação e manutenção de ar condicionados, para as diversas Secretarias deste Município, 
exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TATIANE 
CARDOSO SANTOS 13080721470 - R$ 153.000,00.

Solânea - PB, 15 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: Prestação de serviços 
de locação de equipamentos (concentradores de oxigenoterapia) para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME - R$ 161.500,00.

Solânea - PB, 15 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de fraldas descartáveis para as diversas Secretarias deste Município. 

Foram considerados vencedores do certame, os licitantes: PAULO PONTES DA SILVA - EPP - Valor: 
R$ 23.800,00; SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Valor: R$ 
150.600,00; SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA - Valor: R$ 73.800,00. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, a Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 18 de Março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de locação de equipamentos (concentradores de oxigenote-
rapia) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solâ-
nea:06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SÁUDE) – 10.301.2008.2041 
(16000000)/10.302.2009.2044 (15001002/16000000)/10.302.2009.2045 (16000000)/10.302.2010.20
47(15001002)/10.301.2008.2053 (16000000)– ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.99 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00065/2022 - 15.03.22 
- R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME - R$ 161.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionados, para as diversas 
Secretarias deste Município, exercício 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: : 01.00 – GABINETE DO PREFEITO – 
04.122.1002.2002 (1500100); 02:00 – 04.122.1002.2004(1500100) – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA 
– 04.123.1002.2009(1500100) – 04:00 – SECETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA 
FAMILIAR – 20.122.2003.2012 (1500100)/20.608.2001.2016(150010000) – 05 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019(15690000)/12.361.2005.2020 (150101)/12.361.2005.2023(1540103
0)12.365.2005.2030(150010010/12.365.2005.2031(15401030)/12.365.2005.2032(15421030)/12.366.2
005.2033 (15690000)/12.366.2005.2034 (15401030) – 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. 
DE SAÚDE) – 10.301.2008.2041(16000000)/10.302.2009.2044(15001002/16000000)/10.302.2009.20
45(16000000)/10.302.009.2046(16000000)/10.30.2010.2047(15001002)/10.303.2011.2049(15001002
/16000000)/10.301.2008.2053(16000000)/10.301.2008.2054(15001002/16000000)– 07:00 – FUNDO 
MUN. DE ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2013.2058(1660000
0)/08.244.2023.2060(16600000)/08.244.2014.2061(16600000)/08.244.2015.2062(166000000)/08.24
4.2015.2064(15001000)/08.244,2015.2065(1660000)/08.244.2015.2066(16600000)//08.243.2013.20
67(1660000) – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS , TRANSPORTES E ESTRADAS – 
15.452.1002.2071(15001000) – 09:00 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO – 13.39
2.2021.2074(1500100)/22.122.1002.2076(1500100)/27.812.2020.2077(1500100) – 10:00 – SERETARIA 
DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078(1500100) – 
ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 
00064/2022 - 16.03.22 - TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 - R$ 153.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE 
RÁDIO DIFUSÃO QUE TENHA PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO JORNALÍSTICO PREDOMINAN-
TEMENTE VOLTADO PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA “GOVERNANDO COM 
VOCÊ”. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 18 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de março de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS 
AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO Nº 0059/2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 18 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 31 de Março de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS E MAQUINAS 
PESADAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
748/06; Decreto Municipal nº 1062/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 18 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOVO AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação su-

pracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para 
execução de serviços de engenharia compreendendo a recuperação das estruturas de concreto 
armado da edificação que abriga o Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, após aplicação do art. 48 § 3º da Lei 8.666/93 foi INABILITADA a empresa 
Compacto Construções e Serviços Eireli ME e HABILITADA a empresa Zoih Engenharia Ltda. 
Por fim, decide a Comissão pela abertura de prazo de recurso de acordo com o Art.109, Inciso I, 
alínea “a” da Lei 8.666/93.

 João Pessoa, 18 de março de 2022
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente da Comissão de Licitação do TJPB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022
PROCESSO Nº 25.250.000067.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, destinado ao Instituto de 
Assistência à Saúde do Servidor - IASS, 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
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@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 22-00429-7  
João Pessoa, 18 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 010/2022

REGISTRO Nº 22-00424-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO (12 SALAS DE AULA) DE ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL E REFORMA DO GINÁSIO EXISTENTE, EM CAJAZEIRAS/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 25 de abril de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 18 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

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

COOPERATIVA DE ENSINO DE JOÃO PESSOA LTDA 
Rua Orestes Lisboa s/n°, Conjunto Pedro Gondim - João Pessoa PB 

Conveniada com o CEEEA - Sesquicentenário 
CEP 58031.090.- CNPJ 41.126.020/0001-90 - Te13244-3209 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL 

O Diretor Presidente da Cooperativa de Ensino de João Pessoa Ltda, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto em seu Artigo 22, Convoca seus(suas) 411 associados(as) em pleno gozo de 
seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 
de março de 2022, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação: em primeira 
convocação as 16:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) do numero de associados(as); 
em segunda convocação as 17:00 horas, com a presença da maioria simples (metade mais um) 
dos(as) associados(as), ou, em terceira e última convocação, às 18:00 horas com a presença 
de, no mínimo, 10 associados(as), para deliberar sobre os seguintes assuntos. Em local abaixo: 

Local: C.E.E.E.A. - Sesquicentenário 
DA ORDEM DO DIA 
1. Informes; 
2. Apresentação e apreciação do balanço e prestação de contas do exercício de 2021 : 
3. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal do exercício de 2021: 
4. Apresentação e Apreciação do Orçamento para o Exercício de 2022; 
5. Eleição e Posse do Conselho de Administração para o Triênio de 2022/2025; 
6. Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o ano de 2022 e 
7. Outros assuntos de interesse dos associados( as). 
 João Pessoa-PB, 17 de março de 2022  

José Etham de Lucena Barbosa 
Diretor Presidente da CEJP 

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 19 h 20 em 1a. chamada e 19 h 25 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) Ratificando - Orçamentos, 
balanço financeiro e aprovação do exercício de 2020;  e 2) Outras deliberações.

Adriano Furtado Lima
Coordenação de Gestão e Operações Sindicais

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 19 h 30 em 1a. chamada e 19 h 35 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) Ratificando - Prestação 
de contas, orçamento e financiamento da obra/muro, e autorização da compra do terreno da Sede 
Recreativa do SINDSERH-PB;  2) Outras deliberações.

Adriano Furtado Lima
Coordenação de Gestão e Operações Sindicais

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PARECER JURÍDICO - HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Hospital Napoleão Laureano mantido pela Fundação Laureano, torna público aos interessados 
o RESULTADO DO PARECER JURÍDICO da licitação de TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, de 
acordo com a reunião do dia 18/02/2022, cujo o objeto: REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO 
A SAÚDE - Hospital Napoleão Laureano, com referência ao Edital e seus anexos. Informamos que 
as empresas: RESOLVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, COLOSSO 
ENGENHARIA E A DFF CONSTRUÇÕES, foram desclassificadas do certame, para maiores infor-
mações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a CPL no HNL localizado Av. Capitão José 
Pessoa Nº 1140, Jaguaribe, nesta Capital.  

João Pessoa, 18 de Março de 2022.
Ricardo Vieira Coelho

Presidente da Comissão de Licitação

COOPSOLAR - COOPERATIVA DE ENERGIA SOLAR
Av. Esperança, 117, 1º Andar, Sala 101, Manaíra, João Pessoa-PB

CNPJ nº 32.337.440/0001-25      NIRE 25400010209
EDITAL CONVOCAÇÃO 

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente do Conselho de Administração da COOPSOLAR - COOPERATIVA DE ENERGIA 

SOLAR, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu artigo 34, parágrafo 
segundo, CONVOCA os seus cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunir 
em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, por meio de ambiente digital, no dia 29 de Março de 
2022, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: às 17 horas, em primeira 
convocação, com a participação de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 18 horas, em segunda 
convocação com a participação de metade mais um dos cooperados e às 19 horas, em terceira e 
última convocação, com a participação de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre 
os seguintes assuntos que compõe a ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:
1. Prestação de Contas do Exercício 2021;
2. Analise do Balanço do exercício 2021; 
3. Eleição e posse do conselho fiscal; 
4. Outros assuntos de interesses gerais.
NOTAS: 
1. Para efeito de verificação quórum, consideram-se 30 (trinta ) cooperados em pleno gozo de 

seus direitos sociais.
2. Os cooperados poderão participar digitalmente através de plataforma, com o link sendo 

enviado por email.
João Pessoa, 18 de Março de 2022.

Eduardo José de Araújo Braz
Presidente Conselho de Administração

ERRATA

PUBLICAÇÃO DO BALANCO PATRIMONIAL E PARCER DO AUDITOR FINDO 31.12.2020
O HOTEL CAIÇARA S/A, CNPJ 08.603.680/0001-40 vem retificar a publicação no jornal a União 

e Diário Oficial, no dia 18 de março de 2022 nas páginas 29 e 84 respectivamente, para dele fazer 
constar a alteração a seguir indicada: Onde se lê no Balanço: “BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2018” leia-se: “BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020” 
e Onde se lê no Parecer do Auditor: “João Pessoa - PB, 14 de março de 2020” leia-se: “João Pes-
soa - PB, 14 de março de 2022”. – João Pessoa – PB, 18 de março de 2022 – TADEU SOBREIRA 
PINTO – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

23 DE MARÇO DE 2022 
O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE 

CALÇADOS DE SANTA RITA, entidade sindical registrada sob o CNPJ 08.609.455/0001-10, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os trabalhadores da empresa ALPARGATAS S.A, 
situada na cidade de Santa Rita, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 23 de março de 2022, às 6h em primeira convocação com 2/3  dos trabalhadores presentes e 
em segunda e última convocação às 6h30min com qualquer número de trabalhadores. A Assembleia 
será realizada na sede do SINDICATO, situado na Rua Professor Severo Rodrigues n°307, Bairro: 
Popular na Cidade de Santa Rita-PB, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Aprovação ou não 
de Acordo Coletivo de Trabalho a ser celebrado entre o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DE SANTA RITA e a empresa ALPARGATAS S.A, 
tendo por objeto a suspensão do contrato de trabalho para participação do empregado em curso 
ou programa de qualificação profissional, previsto no art.476-A da CLT. 

18, de março de 2022
JOEL GONZAGA DE BARROS

Presidente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

22 DE MARÇO DE 2022
 No uso de suas atribuições legais e estatutárias, a Presidente do SINDICATO DOS TRABA-

LHADORES NAS INDUSTRIAS DO VESTUARIO, CALÇADOS E CONFECCAO DE ROUPAS DO 
ESTADO DA PARAIBA, entidade sindical registrada sob o CNPJ 24.098.659/0001-90, com endereço 
na Rua Desembargador Souto Maior, 258, Centro, João Pessoa-PB, convoca os trabalhadores da 
empresa ALPARGATAS S.A, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 22 de março de 2022, às 14h em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores e em 
segunda e última convocação às 14h30min com 1/3 trabalhadores. A Assembleia será realizada 
na sede daempresa, localizado naRua Firmino Florentino, s/n, térreo, Centro, Mogeiro-PB, para 
discutir a seguinte pauta: Aprovação ou não de Acordo Coletivo de Trabalho a ser celebrado entre 
o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DO VESTUARIO, CALÇADOS E 
CONFECCAO DE ROUPAS DO ESTADO DA PARAIBA,e a empresa ALPARGATAS S.A, no que se 
refere a suspensão do contrato de trabalho para participação do empregado em curso ou programa 
de qualificação profissional, previsto no art.476-A da CLT. 

                                             Joao Pessoa , 18 de março de 2022
Severina do Ramos Clementino das Neves

Presidente

ATA DE REUNIÃO
Na data de 03 de Fevereiro de 2022, reuniram EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA, 

brasileiro, empresário, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob 
o n.º 306.978.324-49 e RG n.º 765.799. SSP/PB, residente e domiciliado na Av. São Paulo, nº 
758, no Bairro dos Estados, no município de João Pessoa, estado da Paraíba e RADIO ALIANÇA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado constituída na modalidade de cotas de participação 
limitada, inscrita no CNPJ nº 10.747.665/0001-17, com sede social à Rua Monsenhor Walfredo 
Leal n.º 258 Sala 4, Tambiá, na cidade de João Pessoa Estado da Paraíba, com contrato de 
constituição arquivado na Junta Comercial do estado da Paraíba sob o nº 25.2.0013095-2, neste 
ato sob representação de seus sócios RODOLPHO GONÇALVES CARLOS DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, maior, empresário, nascido em 09/09/1992, portador do RG n. 3.184808 SSP/PB e CPF 
n. 094.681.854-19, residente e domiciliado à Avenida Sapé, 1581 ap. 1501 CEP 58038-380 Bairro 
Manaíra- Cidade de João Pessoa/PB, FRANCISCO LEONEL PEREIRA FREIRE JUNIOR, brasileiro, 
solteiro, maior, empresário, nascido em 30/07/1987,  portador do RG n. 2877233 SSP/PB e CPF 
n. 008.452.674-26, residente e domiciliado à Rua Cel Miguel Satyro, 350 ap 701 CEP 58045-110 
Bairro Cabo Branco-Cidade de João Pessoa/PB e PAULO EDUARDO CAVALCANTI CARLOS, 
brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 29/06/1986, portador do RG n. 2996264 SSP/PB 
e CPF n. 057.296.774-80, residente e domiciliado à rua Abelardo da Silva Guimarês Barreto, 100 
BL A apto 1902- CEP 58046-110 Bairro Altiplano- Cidade de João Pessoa/PB, este último indicado 
como seu sócio administrador, já qualificado e designado para assumir a presidência e secretariar 
as considerações e consignações que seguem:

CONSIDERANDO que EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA, e RADIO ALIANÇA LTDA, 
são os únicos detentores de 100% (cem por cento) do capital social da empresa denominada 
EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 
08.703.373/0001-30, com sede social à Rua Quinze de Novembro n.º 2000A, Palmeira, na cidade 
de Campina Grande Estado da Paraíba, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do 
Estado da Paraíba sob nº 25.2.0022070-6, 

CONSIDERANDO a faculdade que dispõe o art. 1.082, inciso I, do Código Civil
Os sócios consignam em reduzir o Capital Social da sociedade EDITORA JORNAL DA PARAÍBA 

LTDA, através da diminuição proporcional de suas participações, para absorver prejuízo contábil no 
valor de R$ 1.927.235,69 (um milhão novecentos e vinte e sete mil duzentos e trinta e cinco reais 
e sessenta e nove centavos) apurado até a presente data. 

E, nada mais havendo a ser tratado, deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ATA.
Campina Grande/PB, 03 de Fevereiro de 2022. 

EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA

RADIO ALIANÇA LTDA (PAULO EDUARDO CAVALCANTI CARLOS)

RODOLPHO GONÇALVES CARLOS DA SILVA

FRANCISCO LEONEL PEREIRA FREIRE JUNIOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
DE 31DE MARÇO DE 2022

CODISMA - Cooperativa Cultural Educacional Universitária da Paraíba Ltda.
Rua José Serrano Navarro, 328, Conjunto Castelo Branco III.

João Pessoa – PB / CEP: 58057-275
CNPJ: 00.618.725/0001-48

O Presidente da CODISMA – Cooperativa Cultural Educacional Universitária da Paraíba Ltda, 
em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/71 e art. 33, alínea “d” do Es-
tatuto Social), convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 31 de março de 2022, na sede social, situada na Rua José 
Serrano Navarro, 328, Conjunto Castelo Branco III,CEP 58057-275, João Pessoa – PB, sendo a 
AGO em 1ª convocação, às 8h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos números de associados; em 
segunda convocação, às 9h, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados, em terceira 
convocação,  às 10h, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, logo em seguida será 
realizada a AGE, para deliberarem sobre a seguinteORDEM DO DIA:

A AGO:
1- Prestação de contas dos órgãos da administração, compreendendo o relatório da gestão, 

balanço do exercício 2021 e demonstração da conta Sobras e Perdas da Sociedade, bem como 
Parecer do Conselho Fiscal;

2 - Destinação das sobras ou repartição das perdas;
3- Planejamentos Estratégicos para os próximos anos;
3 - Eleição dos membros efetivos e dos suplentes do Conselho Fiscal;
6 –Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
AAGE:
1-Reforma Estatutária com vistas a adaptação da CODISMA a nova legislação quanto a tipologia 

de cooperativa.
Notas: 
1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, 

nesta data, é de 239 cooperados.
    João Pessoa, 19 de março de 2022.

 
Sebastião Geriz Sobrinho

Presidente

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 19 h 40 em 1a. chamada e 19 h 45 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) Ratificando - 
Orçamento e Prestação de contas e Aprovação dos balanços financeiros dos anos 2015 a 2018;  
e 2) Outras deliberações.

Adriano Furtado Lima
Coordenação de Gestão e Operações Sindicais

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 Ser-
viços 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 19 h  50 em 1a. chamada e 19 h 55 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) Ratificando - Orçamentos, 
balanço financeiro e aprovação do exercício de 2019;  e 2) Outras deliberações.

Adriano Furtado Lima
Coordenação de Gestão e Operações Sindicais

GM BAR POUSADA E RESTAURANTE, CNPJ: 29.093.066/0001-55. - Torna publico que requereu 
a Secretaria de Meio Ambiente, pesca e Aquicultura de Cabedelo aRENOVAÇÃO DA  LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para restaurante, situado a Av: Francisco Porto,  N° 08, Camboinha, CEP. 58.101-292.

FURTADO LIMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.489.679/0001-85, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Operaçãopara Regularização de Imóvel Comercial, situadono Loteamento Jardim Gama, 
Quadra 05, Lote C, Cabedelo-PB.

FURTADO LIMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.489.679/0001-85, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Operaçãopara Regularização de Imóvel Comercial, situadono Loteamento Jardim Gama, 
Quadra 11, Lote 4A, Cabedelo-PB.

FURTADO LIMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.489.679/0001-85, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Operaçãopara Regularização de Imóvel Comercial, situadono Loteamento Jardim Gama, 
Quadra 05, Lote F, Cabedelo-PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LRO = OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA = AC: 207M² = NE: 05 = 
L/ATV: DIVERSAS RUAS, SANTANA DOS GARROTES. Processo: 2022-000753/TEC/LRO-0009.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ n° 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna púbico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Agricultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Recuperação Estrutural da ESCOLA MARIA 
JOSÉ VERÍSSIMO DE ANDRADE, situada no bairro do Renascer III, Cabedelo/PB. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ n° 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna púbico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Agricultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Reforma e Ampliação da Escola 
Plácido de Almeida, situada no bairro do Renascer III, Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CO-
NAMA 006 de 24/01/1986)

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de março de 2022 Publicidades
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