
n “Até recentemente, o 
povo de São Paulo estava 
bebendo a água que o 
diabo coou”. 

Sitônio Pinto
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Governo anuncia retomada do 
abastecimento de água no Brejo

segurança hídrica

Graças às chuvas, Cagepa voltou a bombear os sistemas de distribuição de cidades da região. Página 13
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Município pode se tornar a cidade brasileira da renda renascença, após 
visita de delegação do Conselho Mundial do Artesanato. Página 6

Monteiro pode ganhar selo

Foto: Roberto Guedes

Festivais irão celebrar 
Vladimir Carvalho
Programados para abril nas cidades de 
Itabaiana - terra do homenageado - e 

Juripiranga, eventos irão ressaltar a 
obra do diretor paraibano (abaixo).
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

592.364

29.641.848

469.713.452

10.175

657.363

6.074.560
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.160.539

407.505.726

11.003.428.060

436.181

28.214.095

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

RECUPERADOS

Quase todas as 
cidades da PB 
estão em alerta 
de chuvas

Inmet divulgou dois 
alertas: amarelo, que in-
dica perigo potencial, e 
laranja, que indica alerta 
de chuvas intensas.
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Tragédia em 
Patos: o que 
dizem psicólogos 
sobre o caso

Menino de 13 anos que 
matou mãe, irmão de 7 anos 
e deixou pai em estado gra-
ve, diz que cometeu o crime 
por cobranças dos pais. 
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Itamaraty divulga, 
hoje, dados sobre 
paraibana que 
sumiu na Ucrânia

Informações serão re-
passadas nesta terça-feira 
à Secretaria Estadual de 
Representação Institucio-
nal da Paraíba, em Brasília.
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n “O livro de Maria Carpi é 
um texto em prosa poética 
que conduz o leitor a refletir 
sobre a vida”. 

Neide Medeiros Santos
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Foto: José Varella/Divulgação

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Durante o Conversa com o Governador, João Azevêdo afirmou que recursos serão utilizados em 380 quilômetros de asfalto. Página 13

Rodovias estaduais terão R$ 530 mi em investimentos

Dia Mundial da 
Água: estimular 
o uso consciente 
é necessário

Especialistas alertam 
para a importância de 
evitar o desperdício. 
Conheça a situação dos 
açudes do estado.
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Economia com 
gás natural pode 
chegar a 41% na 
Grande JP

Disparada no preço 
da gasolina e do diesel 
tem levado motoristas a 
converter seus automó-
veis para GNV.
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Não fosse a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), de bloquear a plataforma Telegram no Brasil – 
medida revogada, posteriormente,  por ele mesmo – não teria vindo à tona 
– e, agora, com mais força –, o debate sobre o combate à disseminação de 
fake news, assim como o debate sobre o rechaço ao desrespeito de empresas 
internacionais para com a legislação brasileira.  

O ministro, com as suas decisões, trouxe o feito à ordem. E tanto é assim 
que a Telegram recuou da prática recorrente que até então vinha adotando 
de não atender as determinações judiciais. E ao se render à força da lei – 
a empresa até pediu desculpas ao STF –, admitiu que estava atuando de 
modo inapropriado, para dizer o mínimo. Entre as exigências atendidas, 
a Telegram indicou um executivo como seu representante no país. Não 
seria elementar que para funcionar aqui a empresa deveria cuidar para que 
os usuários dos seus serviços tivessem a quem recorrer, caso aparecesse 
alguma demanda? Foi necessário que uma dura decisão judicial obrigasse a 
empresa a fazer esse procedimento. 

A plataforma também informou ao STF que implantou medidas 
para barrar a publicação de fake news e restringiu o acesso de usuários 
apontados como disseminadores de desinformação, impedindo-os de criar 
novos perfis – essa foi uma estratégia feita pelo blogueiro bolsonarista 
Allan dos Santos, pivô do processo que desencadeou suspensão do 
aplicativo no país. A pergunta é: porque a Telegram não implantou antes os 
mecanismos de segurança que agora diz ter adotado? Não considerava ser 
uma questão até ética tê-lo feito, anteriormente?  

As decisões do ministro Alexandre de Moraes também tiveram reflexos 
positivos no Congresso Nacional, no que diz respeito à retomada do 
debate sobre a aprovação da chamada ‘PL das Fake News’. Parlamentares 
favoráveis à aprovação da proposta entendem que esse episódio irá 
favorecer a criação de um clima para apressar a votação, que estava 
emperrada, inclusive, por pressão de aliados do Governo Federal.  

A necessidade de ser criado um marco legal no país para o combate à 
desinformação, como bem pontuou o relator da matéria, deputado Orlando 
Silva (PCdoB), nunca ficou tão evidente. E num ano eleitoral em que existe 
uma tendência de recrudescimento na disseminação de notícias falsas, 
faz-se necessário que o Congresso faça a sua parte e aprove, sem mais 
procrastinações, a proposta.

Artigo

Contra as fake news 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Vale tudo eleitoral
Houve tempo em que os políticos paraiba-

nos, e brasileiros de um modo geral,  podiam 
ser identificados pela filiação partidária. No co-
meço eram os Liberais e Perrepistas, que , ainda 
hoje se conhecem e reconhecem. Posteriormen-
te, o PSD, PTB, UDN eram as correntes políti-
cas majoritárias no Estado e no País. Depois 
de 1964, com o Regime Militar, voltamos ao bi-
partidarismo com o surgimento da Arena e do 
MDB até a reforma partidária que instituiu no-
vas siglas e pequenas legendas que não param 
de crescer e dominam hoje o cenário nacional.

A partir daí, os partidos passaram a ter pa-
pel secundário na conjuntura do País e a polí-
tica passou a ser o mais autêntico “samba do 
crioulo doido”, como diria o imortal Sérgio Por-
to, o Stanislaw Ponte Preta, um dos mais criati-
vos e brilhantes cronistas da imprensa brasilei-
ra em todos os tempos . Desde então os políticos 
passaram a trocar de partidos como quem tro-
ca de camisa. Nada de ideologia nem identifi-
cação programática. Os interesses pessoais pas-
saram a ser o único indicativo para um político 
se abrigar em determinada legenda e disputar 
um mandato popular.

Na Paraíba,  do ‘velho’ Abelardo Jurema, de 
Humberto Lucena, Alcides Carneiro, do seu 
compadre, o senador Rui Carneiro, e tantos ou-
tros,  não havia lugar para infidelidades parti-
dárias. O pessedismo era uma característica, 
uma religião, um dogma que prevalecia sem-
pre, na vitória ou na derrota. Quando ganha-
vam as eleições, assumiam o Poder. Quando 
perdiam, se resignavam e formavam na ban-
cada da Oposição.  

Da mesma forma acontecia com os udenis-
tas. Ernani Sátiro e João Agripino comandavam 
a UDN no Estado enquanto Carlos Lacerda, o 
irrequieto governador da Guanabara regia a 
banda de música do Partido contra o   presiden-
te pessedista Juscelino Kubitschek.

Nos revezes e nas conquistas, ninguém mu-
dava de partido sob pena de ser duramente cas-
tigado pelos eleitores que não toleravam esse 
tipo de comportamento.  Na Assembleia Le-
gislativa dos anos 70, no auge das pressões do 
Regime Militar, a minguada bancada do MDB 
integrada por Inácio Pedrosa, Rui Gouveia, 
Ananias Gadelha, Paulo Gadelha, Bosco Bar-
reto, José Lira, Francisco Muniz de Medeiros, 

Waldir Bezerra,  e outros espadachins lidera-
dos pelo deputado José Fernandes de Lima re-
sistiam com bravura ao assédio do Governo e 
permaneciam fiéis aos seus princípios e ideais 
de liberdade e democracia.

Por outro lado, arenistas como Soares Ma-
druga,  Inácio Bento, Assis Camelo, Waldir dos 
Santos Lima, Egídio Madruga, Mucio Sátiro, 
Evaldo Gonçalves , Ramalho Leite, Inácio Ben-
to, Carlos Pessoa Filho, Luiz de Barros, Francis-
co Pereira Vieira  e outros mais se mantiveram 
fiéis às suas origens partidárias.  Hoje esses va-
lores parecem ter fenecido. No jogo das ambi-
ções o que vale é a conquista do Poder, a qual-
quer preço,  mesmo que lhes custe a honra da 
palavra empenhada ou a paz de suas próprias 
consciências.

Segundo levantamento feito recentemen-
te pelo blog “acessepolítica.com”, baseado em 
dados do Dieese, um terço dos senadores mu-
daram de legenda e muitos deputados aguar-
dam o prazo final da chamada “janela parti-
dária”, em primeiro de abril,  para fazer suas 
escolhas e adotar novos rumos visando as elei-
ções de outubro.

Mesmo com os bolsos abarrotados de di-
nheiro público, através do criminoso fundo 
eleitoral partidário, é difícil prever se sairão vi-
toriosos em suas campanhas. Afinal, está tudo 
muito bem, tudo muito bom,  a estratégia está 
traçada, mas é bom não esquecer de combinar 
com os eleitores.

Seca não é mais privilégio do Nordeste. 
Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro 
amargam cruentos estios. Até recentemen-
te, o povo de São Paulo estava bebendo a 
água que o diabo coou. Água pouca, das úl-
timas reservas do complexo de represas da 
Cantareira. E racionada, dia sim, dias não.

A água que São Paulo bebe não vem só 
de seus mananciais, mas também do Rio de 
Janeiro e de Minas Gerais. A água genero-
sa de Minas, que atravessa grande parte do 
Nordeste para se lançar no Atlântico. Água 
que acende as luzes e gira as máquinas da 
Terra de São Sol, como chamava o poeta 
Jorge de Lima.

É um sonho pensar que a água do Rio 
dos Currais dá para irrigar o grande sequei-
ro do Semiárido Irregular. José Guimarães 
Duque fez a conta e disse que todas as águas 
do Nordeste, de superfície ou subterrâneas, 
só dão para irrigar 1% (um por cento) do se-
queiro, ou seja, da área coberta pelas caatin-
gas e pelos carrascais. 

Duque disse isso em 1949, no seu livro 
“Solo e água no Polígono das secas”. Livro 
básico para se entender o Semiárido. Livro 
ponto de partida para a compreensão do se-
queiro brasileiro, único Semiárido irregu-
lar do mundo. Quem duvidar, que refaça a 
conta. É só medir a vazão dos rios, a cuba-
gem dos açudes, a reserva dos aquíferos, e 
somar. Hoje, os recursos são maiores e mais 
exatos do que ontem, no tempo de Duque.

Aí vem São Paulo e pede água para sua 
seca. Ainda não pediu para entrar no Po-
lígono das Secas, mas é candidato em po-
tencial. Quando o Polígono foi definido le-
galmente, acrescentou-se, aos nove estados 
do Nordeste, o norte de Minas Gerais e do 
Espírito Santo, inseridos que foram na área 
abrangida pela SUDENE. 

Não falta quem diga que foi uma ma-
nobra política, para interessar o então pre-
sidente Juscelino Kubitschek, cigano minei-
ro. O fato é que Juscelino aprovou o projeto 
da agência de desenvolvimento. Ninguém 
reclamou da entrada de Minas e do Espíri-
to Santo no reino do Polígono. Apenas os 
mais críticos dizem que no norte mineiro 
chove 900 milímetros anualmente, quan-
do no Sertão do Nordeste chove 800 e nas 
regiões mais secas chove 500 milímetros. 

Em Cabaceiras e no Raso da Catarina, po-
los secos do Brasil, chove 242 milímetros. 
O deserto começa em 240 milímetros. Por 
dois milímetros, o Brasil não tem deserto.

Quando Spix e Martius escreveram sua 
monumental “Flora brasiliensis” (uma obra 
de 15 grandes volumes, em latim), reduzi-
da por Martius em “Reise in Brasilien”, des-
creveram a caatinga como extensa até o Rio 
de Janeiro. Pode-se ver, nas praias da perife-
ria do Rio, a presença de cactos. Como nas 
montanhas de Minas. São remanescentes 
da caatinga litorânea e da caatinga da ser-
ra. Com mais um empurrão, se chega a São 
Paulo. Chega-se à Cantareira. 

Aquelas chuvas torrenciais que desaba-
ram sobre a capital paulista não completa-
ram 20 % (vinte por cento) das reservas do 
complexo da Cantareira. Nem subiram sa-
tisfatoriamente o nível do Rio Paraíba do 
Sul – o rio medonho do romance de José de 
Alencar. Faltou pouco para Peri e Ceci pe-
recerem na cheia do Paraíba. Seriam suas 
primeiras vítimas.

Essas e outras me fazem lembrar o pro-
jeto que a União Soviética fez, de graça, da 
interligação das bacias brasileiras, no come-
ço dos anos cinquentas. Foi publicado na ín-
tegra pela revista O Cruzeiro, resumido e 
criticado pelo jornal Estadão. O momento 
é propício para se rever o projeto russo, an-
tes que a seca de El Niño transforme esses 
arquivos em folhas caducas, folhas da seca.

Preciosos milímetros

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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Os ciganos da região de 
Sousa, no Sertão paraibano – 
cerca de 600 famílias – terão 
melhor acesso às ações de 
saúde, educação, projetos de 
emprego e renda e moradia. 
Isso é o que prevê o Plano 
de Ação para o Desenvolvi-
mento da Comunidade Ci-
gana, que foi apresentado e 
assinado, na sexta-feira (18), 
pelo Governo do Estado, por 
meio das Secretarias de Esta-
do do Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh); e da Mulher e 
da Diversidade Humana; da 
Companhia Estadual de Ha-
bitação Popular (Cehap); Em-
preender Paraíba; em parce-
ria com o Ministério Público 
Federal (MPF); Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
e Prefeitura Municipal de 
Sousa.

A secretária executiva do 
Desenvolvimento Humano, 
Denise Albuquerque, que na 
oportunidade representou 
o secretário do Desenvolvi-
mento Humano, Tibério Li-
meira, ressaltou que o Plano 
vai promover a cidadania e 
gerar melhorias de vida para 
a comunidade cigana. “O Pla-
no é de grande importância 
para a comunidade cigana da 
região de Sousa, que será con-
templada com ações, políticas 
públicas do Governo do Es-

Iniciativa que beneficia 600 famílias foi lançada pelo Governo da PB

Plano visa garantir o 
direito dos ciganos

para Comunidade de SouSa

n 

Plano de 
Ação para o 
Desenvolvimento 
da Comunidade 
Cigana foi 
apresentado 
e assinado, na 
sexta-feira (18), 
pelo Governo 
do Estado

Após 25 Anos, 
voltA à políticA?  

Gervásio AfirmA que  
o psB voltArá A ser o  
mAior pArtido dA pB 

umA operAção 
Bem complexA 

“A nossa perspectiva é voltar a 
ser o maior partido do Estado”, 
afirma o presidente do PSB na Pa-
raíba, deputado Gervásio Maia 

(foto), ao avaliar o crescimen-
to que a legenda socia-
lista está vivenciando, 
em termos de vinda de 
novos filiados, inclusive 
com mandatos na ALPB – 

o mais recente foi o deputado estadual Júnior Araú-
jo, que estava no Avante. Na avaliação de Gervásio 
Maia, o partido montou uma chapa para a eleição 
proporcional “extremamente competitiva”, o que lhe 
permite dizer que a legenda terá condições de fa-
zer dois deputados federais, quem sabe até três, e 
ampliar sua representação na ALPB – atualmente, 
o PSB tem quatro representantes no parlamento es-
tadual, mas apenas três irão tentar a reeleição, já 
que Ricardo Barbosa é pré-candidato a deputado 
federal: Hervázio Bezerra, Buba Germano e Poll-
yanna Dutra. Gervásio reconhece que essa pers-
pectiva de crescimento também está associada ao 
retorno do governador João Azevêdo ao partido, 
após um período relativamente curto no Cidada-
nia. Nas redes sociais, o governador, ao registrar 
a filiação de Júnior Araújo, fez menção a outras fi-
liações que estão por vir. “Estamos montando um 
grande time também para as disputas proporcio-
nais e Júnior Araújo soma-se a vários outros compa-
nheiros e companheiras que já confirmaram seus 
nomes e, em breve, anunciarão a filiação” postou. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

dAniellA neGA sAídA do senAdo 
pArA Assumir comAndo de pAstA  

umA semAnA pArA decisões  

soBre A chApA proporcionAl 

“está credenciAdo à reeleição” 

“O processo de tomada de decisão começou 
hoje, nessa segunda-feira”. Do deputado federal 
Efraim Filho (União Brasil), em entrevista a uma 
emissora de TV, referindo-se à decisão que será 
divulgada ainda esta semana, de acordo com 
ele, sobre os rumos que sua pré-candidatura a 
Senador irá tomar, no tocante à chapa majori-
tária pela qual fará essa disputa.  

A propósito do União Brasil, o partido promove hoje 
uma entrevista coletiva de imprensa para apresen-
tar os novos filiados que irão disputar a eleição 
de deputado federal e estadual. Poderá haver, na 
ocasião, um anúncio sobre a majoritária? – eis um 
questionamento feito a Efraim Filho. “Não, o foco 
[do evento] é só a chapa proporcional”, disse, in-
formando que o grupo que foi retirado do comando 
do Solidariedade irá se filiar à legenda.         

“O governador está no caminho certo. A maior 
sinalização disso são as pesquisas eleitorais. Mes-
mo sem fazer política, porque estava cuidando da 
parte administrativa, ele aparece como o primeiro 
colocado”. Do deputado estadual Eduardo Carneiro, 
ao reafirmar seu apoio à recondução de João Aze-
vêdo. Para o presidente estadual do Solidariedade, 
o conjunto de ações em várias frentes credencia o 
governador a postular a reeleição.    

Se a equação fosse 
simples de resolver, cer-
tamente, a essa altura, 
já teria sido anunciada, 
quem sabe até no início 
desse mês. Refiro-me 
à formação da chapa 
majoritária governista. 
A complexidade dessa 
– podemos assim dizer 
– empreitada poder ser 
aferida até por meio 
das opiniões distintas 
de aliados do próprio 
governo sobre o tema. 
Uns já declararam 
apoio a Efraim Filho, 
enquanto outros que-
rem que o candidato a 
senador seja Aguinaldo 
Ribeiro (PP).   

Advogado e profes-
sor, Félix Araújo Filho 
poderá retornar à po-
lítica este ano como 
candidato a deputado 
estadual pelo Rede, 
após um hiato de 25 
anos longe da polí-
tica partidária – ele 
iniciou sua trajetória 
como em 1983, como 
vereador de Campina 
Grande, e cumpriu 
mandato de prefeito 
até 1997. Félix Araújo 
foi convidado pelo 
deputado estadual 
Chió para se filiar à 
legenda, mas ainda 
não decidiu se dispu-
tará cargo eletivo.   

E a senadora Daniella Ribeiro (PP) divulgou nota à 
imprensa em que nega a possibilidade de assumir 
a titularidade do Ministério da Ciência e Tecnologia 
– essa informação foi publicada pela revista IstoÉ, 
no final de semana.  Na nota, ela afirma que “não 
houve qualquer conversa nesse sentido com o Go-
verno Federal, assegurando que continuará “firme 
no meu trabalho [no Senado Federal]”. 

tado, em parceria com outros 
órgãos, Prefeitura, MPF, so-
bretudo da Secretaria da Mu-
lher e Diversidade Humana, 
um trabalho árduo que irá ge-
rar tudo que os ciganos sem-
pre ansiaram”, afirmou.

Segundo a gerente exe-
cutiva de Direitos Humanos 
da Sedh, Mônica Laura Ca-
roli Ervolino, o objetivo do 
Plano, de maneira sistema-
tizada, é avançar em estraté-
gias intersetoriais para a ga-
rantia dos direitos sociais e 

cidadania, além da promo-
ção da autonomia, do pro-
tagonismo e da sustentabi-
lidade socioeconômica dos 
povos ciganos, observadas 
suas características cultu-
rais e dinâmicas territoriais. 
“Para isso, apresenta quatro 
eixos fundamentais: Censo 
Cigano e ações de Inclusão 
Social; Inclusão Produtiva 
e Segurança Alimentar; In-
tegração e consolidação da 
rede de proteção social; e Ter-
ritório e Moradia”, explicou.

Foto: Alberto Machado/Secom-PB

Projeto promove cidadania e leva melhorias para a comunidade cigana

Objetivo
O objetivo do 

Plano é avançar 
em estratégias 

intersetoriais para a 
garantia dos direitos 
sociais e cidadania

O procurador da Repú-
blica na Paraíba, José Godoy 
Bezerra de Sousa, elogiou a 
iniciativa do Governo do Es-
tado em promover um plano 
de desenvolvimento discuti-
do com os próprios ciganos. 
“Quando o Governo para e 
apresenta uma política pú-
blica, ainda em formação, 
mas em formação com eles, 
eles saem da condição de se-
rem objeto, para serem sujei-
to, sujeitos de uma política 
pública. E essa visibilidade 

de estarem aqui secretários 
de Estado, Cehap para apre-
sentar algo que será construí-
do também com eles, esse 
é um ponto que temos que 
ressaltar, não é uma política 
construída em João Pessoa, 
em salas com ar condiciona-
do”, observou, comentando 
que este é um momento im-
portante, porque não é uma 
política feita para os ciganos, 
e sim feita com os ciganos. 
“Os ciganos não são obje-
to de direito, mas são sujei-

tos de direitos, protagonistas 
dos seus destinos”, afirmou.

O representante da co-
munidade cigana, Cícero Ro-
mão Batista, mais conhecido 
como “Maninho”, agradeceu 
ao Governo do Estado pela 
ação. “Graças a Deus, que te-
mos na Paraíba um governo 
competente, muito dedica-
do aos mais pequenos, que 
vem prestando atenção nas 
necessidades do povo ciga-
no. E daqui pra frente, es-
peramos coisas melhores. 

E  que esse governo conti-
nue ajudando as comunida-
des quilombolas, ciganas, e 
as mais carentes. Nós éra-
mos abandonados e o Go-
verno da Paraíba está abrin-
do portas, e os que eram 
esquecidos estão sendo lem-
brados”, comemorou.

Já a gerente operacional 
de Defesa e Promoção dos 
Direitos Humanos, Natasha 
Batusich, destacou a parce-
ria de diversos órgãos para 
operacionalização do plano.

Discussão foi feita com a comunidade

em joão peSSoa

MPPB pede manutenção de máscaras

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) interpôs um 
novo recurso interno para soli-
citar a reconsideração da deci-
são proferida pelo juiz planto-
nista, convocado para atuação 
no 2º grau, indeferindo o plei-
to de tutela provisória contra a 
flexibilização do uso de másca-
ras em João Pessoa. 

Na última sexta-feira, a Pre-
feitura Municipal de João Pes-
soa publicou o novo decreto 
mais brando com medidas res-
tritivas para evitar a propa-
gação da Covid-19. Entre as 
decisões, a cidade decretou o 
uso de máscaras em ambientes 
abertos como facultativo para 
pessoas em circulação, man-
tendo a obrigatoriedade neste 
espaço apenas para trabalha-
dores externos, como ambu-
lantes, serviços de limpeza e 
outros.

Além disso, a desobriga-
ção do uso de máscaras atinge 
também crianças abaixo de 12 
anos de idade que, por sua vez, 

não precisam, a partir do de-
creto, usar o equipamento de 
proteção individual em locais 
abertos ou fechados. O MPPB 
solicitou ainda a revisão da de-
sobrigatoriedade de apresen-
tação de teste antígeno contra 
Covid-19 realizado 72h antes 
do evento nos shows autoriza-
dos pela prefeitura. 

Após a decisão, o MPPB, 
através da promotora de Jus-
tiça Jovana Tabosa, ajuizou 
ação civil pública requerendo 
a tutela provisória de urgên-
cia, em caráter antecedente e 
liminar, para determinar que 
a prefeitura da capital siga o 
decreto estadual, que man-
tém o uso de máscaras em am-
bientes abertos. A solicitação 
pediu que o decreto munici-
pal fosse modificado de for-
ma imediata. 

No domingo, a ação foi jul-
gada pelo juiz plantonista, que 
acatou parcialmente o pedi-
do do MPPB, determinando 
ao município que mantenha 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras para as crianças me-
nores de 12 anos apenas em 

ambientes fechados. Após a 
decisão, a Promotoria de Jus-
tiça interpôs o novo recurso 
para a reforma da decisão.

Jovana Maria Silva Tabosa 
voltou a solicitar mudanças no 
decreto municipal e reforma 
na decisão. Isto porque, para 
a promotora que atua na defe-
sa da saúde da capital, a deci-
são desconsidera dados epide-
miológicos, da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal 
e do recente entendimento do 
Tribunal de Justiça da Paraíba.

No texto da petição, a pro-
motora cita as decisões pro-
feridas pelo desembargador 
José Ricardo Porto, no dia 15 
de março, que manteve a obri-
gatoriedade do uso de másca-
ras em locais abertos e fecha-
dos. A decisão do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) que 
suspendeu decreto munici-
pal que contrariava interesse 
público do combate à propa-
gação da Covid-19 e entendi-
mentos do Supremo Tribunal 
Federal (STF) observando que 
os municípios apenas podem 
suplementar a legislação fede-

ral e estadual, sem contrariar o 
conteúdo, como justificativas. 

“Não pode um município 
adotar conduta individual di-
versa do cenário estadual, em 
que se pretende salvaguardar 
a saúde e a vida da população, 
como um todo”, afirmou.

A procuradora lembrou 
ainda que a flexibilização do 
uso de máscaras às vésperas 
dos preparativos do processo 
eleitoral pode afetar atos de-
mocráticos. Argumentando 
que a cobertura vacinal não é 
suficiente para a flexibilização 
do uso de outras medidas de 
proteção contra a doença, no 
atual cenário epidemiológico, 
dentre outras razões. 

“Ao contrário das justifica-
tivas utilizadas para o indefe-
rimento da liminar, na visão 
do Ministério Público não se 
pode considerar que 3.553 con-
taminações e 13 óbitos em de-
corrência da Covid-19, em um 
período de cinco dias, sejam 
números extremamente bai-
xos de transmissão e de mor-
tes...”,  pontua a promotora de 
Justiça em trechos da petição.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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A Paraíba chegou a 14% 
de ocupação total em leitos de 
UTI (pediátrico, adulto e obs-
tétrico) e 2% de internações 
em leitos de enfermaria para 
adultos, ontem. Com isso, o 
Estado tem apenas 65 hospi-
talizados entre as 223 cidades 
que estão em tratamento da 
doença. O número representa 
uma queda de 77,43% em rela-
ção ao mesmo período do mês 
anterior, com 288 pessoas em 
hospitais. Entre domingo e 
ontem, apenas uma pessoa foi 
hospitalizada por Covid-19, 
segundo o Centro Estadual 

de Regulação Hospitalar. En-
tre as macrorregiões de saú-
de, a Região Metropolitana de 
João Pessoa aparece em com o 
maior índice de ocupação em 
UTI, com 19% e 6% em enfer-
marias. Em seguida, o Ser-
tão aparece com 14% e 3% em 
UTI e enfermarias, respecti-
vamente. Campina Grande, 
por sua vez, segue sendo a re-
gião com os menores índices. 
A cidade, que atende mais 69 
municípios, está com 8% em 
UTI e nenhuma hospitaliza-
ção em enfermarias. Todos os 
dados são referentes aos leitos 
exclusivos para adultos.

Gilney Porto, secretário 
de saúde de Campina Gran-

de, que sedia a segunda ma-
crorregião de saúde, atribuiu 
a queda de internações e de 
novos casos ao avanço da va-
cinação e agradeceu a popu-
lação pela adesão às campa-
nhas. “Zeramos internações 
de pacientes em enfermarias 
e não tivemos nenhum novo 
caso de Covid-19 neste fim de 
semana. Isso é graças a medi-
das sanitárias e de vacinação, 
dessa forma agradecemos a 
você que tomou a sua vaci-
na, primeira, segunda dose, 
dose de reforço… Dessa for-
ma diminuímos os casos de 
Covid-19”, afirmou o secre-
tário de saúde de Campina 
Grande.

O prefeito de Sapé, Major 
Sidnei (Podemos), declarou, 
ontem, apoio à pré-candi-
datura à reeleição do gover-
nador João Azevêdo (PSB). 
O anúncio ocorreu após re-
união que também contou 
com as presenças do pre-
sidente do PSB estadual e 
deputado federal Gervásio 
Maia, e do deputado estadual 
Felipe Leitão.

Na ocasião, Major Sidnei 

destacou as ações que o che-
fe do Executivo estadual tem 
levado para Sapé. “Nós agra-
decemos pela estrada que dá 
acesso ao Distrito de Renas-
cença, pela travessia urbana, 
pela implantação do progra-
ma Tá na Mesa e pela aquisi-
ção e doação de alimentos do 
PAA”, disse. 

Ele também comemorou 
a parceria com o estado para 
a construção de uma creche 

do programa Paraíba Primei-
ra Infância, por meio de con-
vênio no valor de R$ 1,2 mi-
lhão, bem como pela garantia 
de um ônibus escolar para o 
município. O prefeito de Sapé 
celebrou ainda a conquista 
de um convênio com o esta-
do para o custeio do hospital 
da cidade, assegurando a me-
lhoria da qualidade do aten-
dimento e ampliação do aces-
so à saúde da população.

A Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC) 
e a Academia Paraibana 
de Letras (APL) firmaram 
uma parceria que viabiliza 
a comercialização de livros 
publicados pela Editora 
A União nas dependên-
cias da APL. O contrato 
foi assinado, ontem, pela 
presidente da EPC, Naná 
Garcez, e o presidente da 
Academia, Severino Ra-
malho Leite, com a partici-
pação do jornalista e dire-
tor administrativo da APL, 
Abelardo Jurema, e do di-
retor de Mídia Impressa 
da EPC, William Costa.  O 
ato de assinatura aconte-
ceu na sede da APL, em 
João Pessoa. 

De acordo com Naná 
Garcez, o objetivo da par-
ceria entre as duas institui-
ções é fortalecer a literatu-
ra e cultura paraibanas, a 
partir da divulgação da 
vasta produção da Edito-
ra A União. “Além de ter-
mos um ponto de venda 
lá dentro da academia, va-
mos contar com a ajuda de 
vários acadêmicos na pu-
blicação de algumas obras 
que fazem parte do catá-

logo da literatura paraiba-
na”, afirmou.

Para Severino Rama-
lho, a iniciativa vai ajudar 
a disseminar as obras da 
editora, tendo em vista que 
a sede da APL recebe, dia-
riamente, um grande nú-
mero de visitantes e turis-
tas. “Como o nosso prédio 
fica localizado em um pon-
to turístico da cidade, te-
mos um grande fluxo de 
pessoas interessadas em 
nos visitar e conhecer o 
nosso acervo. Então, com 
essa permuta, será possível 
intensificar a divulgação 
e comercialização destes 
produtos, durante as ativi-
dades e os eventos realiza-
dos pela Academia”, frisou 
o presidente da APL.

Já o diretor de Mídia 
Impressa da EPC afirmou 
que o contrato vai além da 
questão comercial. “Uma 
das finalidades desse con-
vênio é apresentar a nossa 
produção editorial e possi-
bilitar à população o conta-
to com os livros e o acervo 
da editora”, disse William 
Costa, destacando que a 
Empresa Paraibana de Co-
municação já tem acordo 
semelhante com a Funda-
ção Casa de José Américo, 
e, em breve, deve oficia-

lizar mais parcerias des-
te tipo com outras entida-
des, entre elas, a Fundação 
Ernani Satyro (Funes), em 
Patos.

Além do acordo de con-
signação, a EPC vai reali-
zar a doação de 100 exem-
plares do Correio das 
Artes – suplemento lite-
rário do Jornal A União –, 
destinados aos educado-
res da Rede Estadual de 
Ensino, que participarão 
do curso de Letras e Lite-
ratura, a ser promovido 
pela Academia Paraiba-
na de Letras, em parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia (SEECT), a par-
tir do próximo mês.

Sobre o curso
Conforme explicou Se-

verino Ramalho, o curso – 
que inicialmente contem-
plará 100 educadores – tem 
como objetivo incentivar a 
leitura e a escrita, por meio 
do estudo das obras de au-
tores paraibanos e da prá-
tica de redação. As aulas 
acontecerão aos sábados, 
na sede da APL, durante o 
período de um ano. Além 
dos professores, o curso 
também beneficiará cen-
tenas de estudantes.

Parceria viabiliza venda de livros 
publicados pela Editora A União

Taxa de ocupação em UTI para
Covid-19 cai para 14% no estado

Prefeito de Sapé declara apoio 
à reeleição de João Azevêdo

Opera Paraíba realiza mutirão 
voltado ao público masculino

Inmet faz alerta de chuvas 
intensas até as 11h de hoje

O programa Opera Paraí-
ba realizou, no domingo (20), 
mais um mutirão de cirur-
gias eletivas no Hospital Re-
gional de Queimadas. Des-
sa vez a iniciativa foi voltada 
para o público masculino. Ao 
todo, foram beneficiados 21 
pacientes, entre 12 e 74 anos, 
com procedimentos de va-
sectomia e postectomia. De 
acordo com o médico Arima-

theus Lira, as especialidades 
ofertadas na unidade duran-
te o fim de semana têm o ob-
jetivo de diminuir a procura 
por esse tipo de intervenção 
na região. “Nossa propos-
ta é repetir essa ação sem-
pre que possível para redu-
zir a demanda por esses dois 
procedimentos, que aqui ain-
da é alta. Graças ao Opera 
Paraíba, temos conseguido 

atender nossas expectativas 
e melhorar a saúde do povo 
paraibano,” disse. Este ano 
já foram registradas no hos-
pital cinco ações do progra-
ma, contemplando 115 usuá-
rios da cidade e entorno. As 
cirurgias do Opera Paraíba 
no Hospital Geral de Quei-
madas sempre acontecem 
nos fins de semana, a cada 
15 dias.

Ontem, 211 cidades pa-
raibanas foram alertadas 
pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) para 
o risco de receberem chu-
vas intensas até às 11h de 
hoje. Dois alertas foram 
emitidos pelo instituto, o 
alerta amarelo, que indi-
ca perigo potencial de acu-
mulado de chuva, e o laran-
ja indica alerta de chuvas 
intensas.

Para as cidades sob aler-
ta de acumulado de chuvas, 
há o risco de precipitações 
entre 20 e 30 milímetros por 
hora ou 50 milímetros por 
dia, ventos intensos de 40 a 
60km por hora e perigo de 
descargas elétricas. O insti-

tuto informa ainda que há 
um baixo risco de corte de 
energia elétrica, alagamen-
tos, pequenos deslizamen-
tos e descargas elétricas. 

Já o sinal laranja alerta 
para chuvas entre 30 e 60 
mm/h ou 50 e 100 mm/dia, 
ventos intensos de 60 a 100 
km por hora. Com isso, há 
o risco de corte de energia 
elétrica, queda de galhos de 
árvores, alagamentos e de 
descargas elétricas.

O instituto orienta para 
que a população busque 
não se abrigar embaixo de 
árvores, em casos de raja-
das de vento, não estacionar 
veículos próximos a torres 
de transmissão e placas de 
propaganda e evitar usar 
aparelhos eletrônicos liga-
dos às tomadas. Além de 

indicar que, caso seja neces-
sário, a população acione a 
Defesa Civil (199) ou Corpo 
de Bombeiros (193).

Além das 23 cidades pa-
raibanas, o alerta amarelo 
do Inmet atinge, no Nordes-
te, os estados de Pernambu-
co, Piauí, Maranhão, Ala-
goas e Sergipe. Podem ser 
atingidas com perigo po-
tencial de acumulado de 
chuva várias cidades pa-
raibanas.

A maior parte do esta-
do, no entanto, ficou com o 
alerta laranja de chuvas in-
tensas neste início de outo-
no. Do Litoral ao Sertão pa-
raibano, 211 cidades foram 
alertadas, incluindo João 
Pessoa, Campina Grande, 
Cajazeiras, Patos, Sousa e 
outras.
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Governo do Estado, através da SERI-PB, participa de reunião com Ministério das Relações Exteriores, no DF 

Após quase 20 dias sem 
contato com a família da pa-
raibana Silvana Pilipenko, o 
Governo do Estado da Paraí-
ba, através da Secretaria Esta-
dual de Representação Insti-
tucional da Paraíba (SERI-PB), 
informou que estará reunido 
com o Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil (Itama-
raty) no fim da tarde de hoje 
para receber informações con-
solidadas a respeito do para-
deiro da mulher e família, de-
saparecidos em Mariupol, na 
Ucrânia. Desde a terça-feira 
da semana passada, a SERI-PB 
cobrou o Itamaraty, através 
de ofício, pelo esclarecimento 
com informações concretas a 
respeito da situação e locali-
zação da paraibana. A pasta, 
por sua vez, declarou que con-
solidaria informações preci-
sas em um prazo informado 
apenas entre os poderes. Da-

dos estes que serão apresen-
tados hoje.

Silvana Pilipenko é parai-
bana e casada há 27 anos com 
o ucraniano Vasyl Pilipenko. 
Desde o início do confronto 
entre Rússia e Ucrânia, a famí-
lia na Paraíba estava receben-
do informações diretas até o 
dia 2 de março, seis dias antes 
do início do bombardeio na ci-
dade localizada no Sudeste do 
país. No último contato, Silva-
na informou que poderia ficar 
sem internet e sem energia por 
conta da instabilidade vivida 
pelos cidadãos no país. A so-
gra de Silvana, uma idosa de 
86 anos, estava com o casal.

Desde então, a família bus-
ca pelo paradeiro de Silvana e 
demais desaparecidos do ci-
clo familiar. Neste domingo, 
o filho do casal, Gabriel Pili-
penko, recebeu mensagens de 
uma conhecida que disse que 
os pais dela avistaram a famí-
lia de Gabriel. A informação 
foi noticiada pelo portal Jampa 

News e, também, pelo progra-
ma Fantástico da Rede Globo. 

Beatriz Vicente, sobrinha 
de Silvana, no entanto, evita 
confirmar a situação de Silva-
na. Isto porque a família da co-
nhecida do filho do casal não 
manteve contato permanente, 
havendo a necessidade de che-
cagem de informação. “Ela [a 
informação] não está confir-
mada oficialmente e estamos 
aguardando mais atualiza-
ções”, afirmou a jovem.

De acordo com o que noti-
ciou o Fantástico, a esperança 
da família é de que Silvana, 
Vasyl e a idosa consigam vaga 
em algum veículo que este-
ja deixando Mariupol. O pré-
dio onde a família morava foi 
atingido por um ataque, o que 
poderia ter ocasionado o des-
locamento para outro local. 
Mariupol é uma cidade por-
tuária com cerca de 400 mil 
habitantes e é uma das mais 
afetadas pelos ataques das tro-
pas russas.

Itamaraty deve trazer informações hoje
paraibana desaparecida na Ucrânia

epc e apL

enfermarias desocUpadas em cG

fortaLecimento

no HospitaL GeraL de QUeimadas

para mais de 211 cidades

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

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

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

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Foto: Marcos Russo

A parceria vai disseminar as obras da Editora A União, pois a APL recebe muitos visitantes



As chuvas que caíram 
recentemente no estado le-
varam 68 reservatórios da 
Paraíba à situação de nor-
malidade e nove estão san-
grando, mas a situação ain-
da é considerada crítica. No 
Dia Mundial da Água, co-
memorado hoje, dados da 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado da 
Paraíba (Aesa-PB) apontam 
que dos 135 açudes monito-
rados, 33 estão em situação 
crítica, com menos de 5% da 
capacidade total de armaze-
namento, e 25 em observa-
ção, por apresentarem nível 
inferior a 20% da capacida-
de. E o que fazer para pre-
servar? 

“A gente precisa ver a 
água como um bem precio-
so porque, de fato, é uma 
preciosidade. Toda a vida 
do nosso planeta depende 
dela. Por isso, a recomenda-
ção para o cidadão no dia a 
dia é usar a água com cui-
dado, sem desperdiçar, de 
forma consciente”, decla-
rou a professora Ana Cris-
tina Souza da Silva, do De-
partamento de Engenharia 
Civil e Ambiental, Cen-
tro de Tecnologia da UFPB 
(CT). Ela emendou que, as-
sim como a indústria preci-
sa de água, a agricultura e 
a pecuária também necessi-
tam. Quando há crise, não 
há produção.

 Assim, medidas como 
fechar a torneira quando se 
está tomando banho ou es-
covando os dentes, conser-
tar vazamentos para evitar 
perdas, reaproveitar a água 
da máquina de lavar para 
lavar o quintal e usar balde 
para lavar o carro são exem-
plos simples de como é pos-
sível economizar. 

É importante, conforme 
o presidente da Aesa-PB, 
Porfírio Loureiro, evitar 
lixo nos rios, riachos, e não 
ligar os esgotos em área de 
drenagem evitando poluir 
os recursos hídricos. “Todo 
mundo deve limpar as cai-
xas coletoras de seus esgo-
tos. Onde não há rede cole-
tora, as pessoas costumam 
jogar o material nos afluen-
tes de rios, e aí os contami-
na, assim como o lixo que é 
jogado nos rios, causando 
assoreamento e favorecen-
do enchentes”, analisa.

Hoje, do total de acúmu-
lo de água na Paraíba, que é 
em torno de quatro bilhões 
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No Dia Mundial da Água, especialistas alertam para importância de evitar o desperdício e estimular o uso consciente

Em defesa dos recursos hídricos
meio ambiente

de metros cúbicos, o Estado 
possui 38,9%, ou seja, um bi-
lhão e meio de metros cúbi-
cos. A Paraíba vive o início 
da quadra chuvosa no Cari-
ri, Sertão, Curimataú e Alto 
Sertão, e a partir de 15 de 
abril começa o período chu-
voso do Brejo e setor Les-
te. Com isso, a expectativa 
de Loureiro é atingir 50% a 
60% dessa capacidade para 
que seja possível fazer uma 
melhor gestão de recursos 
hídricos. 

Esforço e resultados
O Governo da Paraíba 

tem se esforçado para dar 
segurança hídrica a todas 
as cidades da Paraíba atra-
vés de grandes adutoras. 
A transposição, conforme 
Porfírio Loureiro, também 
é um fator importantíssimo 
para que o estado tenha se-
gurança hídrica. 

“Ao meu ver, a Paraíba é 
o Estado mais beneficiado 
porque tem três entradas: a 
do Eixo Leste, em Montei-
ro; Eixo Norte, em Cajazei-
ras e São José de Piranhas; 
e a terceira entrada, que é o 
ramal do Piancó, na cidade 
de Conceição. Com isso, va-
mos ter condição e capilari-
dade de fornecer a água do 
São Francisco a todas as re-
giões do estado da Paraíba”, 
comemorou. 

Ele ressaltou que a Aesa
-PB está acompanhando as 
chuvas e a expectativa é que 
tragam uma recarga para os 
reservatórios. A Aesa faz a 
gestão dos recursos hídri-
cos de açudagem. Então, 
precisa que os reservató-
rios sejam recarregados e, 
a partir daí, possa pereni-
zar os rios e dar condições 
tanto de abastecer as cida-
des como de fazer o desen-
volvimento em todas as re-
giões da Paraíba. 

Açudes
Dos 135 açudes 

monitorados 
pela Aesa-PB, 33 

estão em situação 
crítica e 25 em 

observação

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

O projeto Nascente Viva foi 
lançado pelo governador João 
Azevêdo no início do mês, na 
cidade de Monteiro, e marca o 
começo das ações de recupe-
ração das nascentes e matas 
ciliares do alto e médio cur-
so do Rio Paraíba.Nesse pro-
grama, o governador iniciou 
o plantio de um milhão e três 
mil de mudas, lembra Porfírio 
Loureiro.

Segundo ele, são 202 hecta-
res de recuperação de nascen-
tes e 433 hectares de recupera-
ção de mata ciliar ao longo do 
Rio Paraíba, de Monteiro até 
Itabaiana. Criado pela Sude-
ma e pela Seirhma em 2019, 
o projeto vai promover ainda 
ações de mobilização social, 
sensibilização e educação am-

biental junto a proprietários 
de terras, lideranças comuni-
tárias e moradores dos muni-
cípios beneficiados.

 
Semana estadual

O sistema de recursos hí-
dricos é composto de diver-
sos órgãos e o primordial é 
o Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos. A Secretaria 
de Infraestrutura e Recursos 
Hídricos e Meio Ambien-
te (Seirhma) faz a política e a 
Aesa executa. As várias ações 
realizadas pela Aesa-PB serão 
apresentadas hoje, na abertura 
da Semana da Água. 

A Seirhma fará apresen-
tação em termos de obras hí-
dricas, e a Aesa vai mostrar as 
ações executadas pelo órgão 

na gestão dos recursos hídri-
cos da Paraíba, com todos os 
programas em execução. 

Outro destaque é o proje-
to Comitê nas Escolas, creden-
ciando e treinando os profes-
sores da rede estadual, e eles 
são replicadores para os es-
tudantes. “Assim, a base da 
nossa sociedade começa a ter 
consciência de como preser-
var e gerir os recursos hídri-
cos. Essa ação já foi feita no Li-
toral Norte e será feita, agora, 
no Litoral Sul. 

E vamos seguir para o 
Rio Paraíba. As escolas es-
taduais serão as replicado-
ras para seus estudantes so-
bre a importância da gestão 
dos recursos hídricos”, expli-
ca Loureiro. 

Projeto visa recuperar nascentes

Ação na Bica 
marca a data 
na capital

O Dia Mundial da 
Água hoje será comemora-
do pela Prefeitura de João 
Pessoa, através da Secre-
taria Municipal do Meio 
Ambiente (Semam), com 
uma ação ecovoluntária no 
Parque ZoobotânicoArru-
da Câmara (Bica), no bair-
ro de Tambiá, a partir das 
8h. A abertura do even-
to, intitulado “Uma vi-
vência Ecovoluntária nas 
Águas da Bica”, acontece 
com um café da manhã e 
uma exposição fotográfi-
ca, seguida de palestras e 
ações práticas relaciona-
das à limpeza e preserva-
ção das águas do parque.

“A atividade se esten-
de até as 12h, com direito 
a certificado para os par-
ticipantes. Teremos uma 
exposição fotográfica 
das nascentes dos rios de 
João Pessoa e dentro das 
ações práticas, a instala-
ção de biorremediador – 
produto para reduzir as 
substâncias prejudiciais à 
qualidade das águas pro-
venientes dos dejetos de 
animais aquáticos - e de 
ecobarreiras nas águas da 
Bica e limpeza dos rios”, 
explicou Suellen Finizola, 
coordenadora de eventos 
da Semam.

A atividade de hoje é 
aberto ao público e será 
realizado em parceria com 
o Governo do Estado, atra-
vés da Superintendência 
do Meio Ambiente (Sude-
ma), a Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) 
e o Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB). As pales-
tras programadas são so-
bre Gestão Participativa de 
Recursos Hídricos, tendo 
como palestrante a profes-
sora do IFPB Mirella Mot-
ta, Biorremediação e Eco-
barreiras, ministradas por 
Randolpho Sávio e Samuel 
Anthony, representantes 
do Projeto EcoSaneamen-
to, da UFPB.

Sobre a data 
O Dia Mundial da 

Água, comemorado no dia 
22 de Março, foi sugerido 
na Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
em 1992 e passou a ser co-
memorada a partir de 1993. 

Governo da Paraíba desenvolve várias ações para preservar e evitar o desperdício de água

Foto: Ortilo Antonio

A Paraíba tem, atualmente, 68 açudes com os volumes considerados dentro da normalidade; as reservas hídricas são de quatro bilhões de metros cúbicos, o equivalente a 38,9% da capacidade total

Fotos: Ortilo Antônio



6    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de março de 2022 EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioParaíba

Implantação

Conselho 
aprova Centro 
de Regulação 
Obstétrica 

O Conselho Estadual de 
Saúde (CES) aprovou a imple-
mentação do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar aten-
dendo uma solicitação da Se-
cretaria de Estado da Saúde. 

O presidente do Conselho 
Estadual de Saúde, Eduardo 
Cunha, explicou que a regula-
ção foi aprovada no Conselho 
porque não houve consenso 
na Comissão Bipartite, órgão 
onde tem que haver unanimi-
dade para que as medidas se-
jam implantadas. Na comissão 
Bipartite participam as secre-
tarias de saúde do Estado e dos 
municípios.

“Este Centro veio para 
preencher um vazio regu-
latório existente há cerca de 
50 anos e já ultrapassamos a 
marca de 500 regulações obs-
tétricas e neonatais realizadas 
após novo fluxo pactuado pelo 
Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar a partir do dia 1º de 
março como também Já foram 
regulados pacientes de 111 mu-
nicípios nos 15 dias de atua-
ção”, explicou Eduardo Cunha.

Para ele, a implementa-
ção do Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar re-
presenta um grande avan-
ço para a saúde materno-in-
fantil na Paraíba.

Os investimentos realiza-
dos pelo Governo do Estado 
na renda renascença, a exem-
plo do Centro de Referência 
da Renda Renascença e do Ar-
tesanato (Crença) entregue em 
novembro do ano passado, se-
rão decisivos para que o mu-
nicípio de Monteiro, no Cariri 
paraibano, ganhe o título de ci-
dade brasileira da renda renas-
cença. Nesse fim de semana, 
um grupo formado por três de-
legados do Conselho Mundial 
do Artesanato esteve na região 
para confirmar as informações 
prestadas no dossiê de can-
didatura, acompanhado por 
uma carta de recomendação 
do governador João Azevêdo. 

Monteiro faz parte dos cin-
co municípios que compõem 
o grande polo da produção da 
renda renascença no Estado, 
representando mais de três 
mil artesãs. Os investimentos 
do Governo do Estado na ren-
da renascença, a exemplo do 
Centro de Referência da Ren-
da Renascença e do Artesanato 
(Crença), entregue em novem-
bro do ano passado em uma 
parceria com a prefeitura do 
município, são fatores impor-
tantes para que Monteiro ve-
nha a ganhar o título de cidade 
brasileira da renda renascen-
ça. As ações também contaram 
com a parceria do Sebrae-PB.

A primeira-dama do Esta-
do e presidente de Honra do 
Programa do Artesanato Pa-
raibano (PAP), Ana Maria Lins, 
está confiante. “A renda renas-
cença tem uma presença muito 
forte em Monteiro, com gran-
des avanços e, ao mesmo tem-
po, preservando as característi-
cas centenárias dessa tipologia. 
Além disso, os investimentos 
do Governo do Estado fortale-
ceram ainda mais a cultura da 
renda renascença no Cariri pa-
raibano, o que nos deixa mui-

to confiantes de que Monteiro 
tem tudo para se tornar a cida-
de brasileira da renda renas-
cença", disse.

A prefeita de Monteiro, 
Anna Lorenna Nóbrega, res-
saltou que o título trará opor-
tunidades a toda região do 
Cariri. “O título de cidade re-
ferência para Monteiro não vai 
beneficiar apenas as artesãs do 
nosso município. É preciso res-
saltar que pensamos e planeja-
mos tudo em gestão compar-
tilhada com os outros quatro 
municípios, Camalaú, Zabe-
lê, São João do Tigre e São Se-
bastião do Umbuzeiro. Um so-
nho coletivo que nasceu e vai 
se concretizar com a força do 
coletivo", destacou. 

A gestora do PAP, vincula-
do à Secretaria de Estado do 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (Setde), Marielza 
Rodriguez, ressaltou que o tí-
tulo para Monteiro represen-
ta o coroamento dos investi-
mentos do Governo do Estado 
tem feito na renda renascença. 
“Desde o início da gestão, o go-
vernador João Azevêdo deixou 
claro as ações que pretendia 
adotar para fortalecer a renda 
renascença. Ao lado da presi-
dente de Honra do PAP, Ana 
Maria Lins, fomos até a região 
do Cariri, ouvimos as rendei-
ras e colocamos em prática os 
seus anseios”, comentou. 

Investimentos do Governo do Estado serão decisivos para a obtenção do título de cidade da renda renascença

Monteiro deve ganhar selo nacional
artesanato

n 

O projeto de 
implantação 
do Crença é 
compartilhado 
pelas cidades, 
de Monteiro, 
Camalaú, 
Zabelê, São 
João do Tigre e 
São Sebastião 
do Umbuzeiro

Alcance
O polo de produção 

da renda renascença 
envolve cerca de três 
mil artesãs do Cariri 

paraibano

Os delegados são oriun-
dos de Uruguai, Espanha e 
Chile. O processo é compos-
to por duas etapas: o dossiê 
de candidatura de Monteiro 
ao título de cidade brasileira 
da renda renascença, a con-
firmação das informações 
prestadas no dossiê e, após a 
análise, a possível recomen-
dação do Conselho Mundial 
do Artesanato.  

O consultor do Sebrae, 
Eduardo Barbosa, destacou 
que a parceria inédita entre 
o Governo do Estado, a Pre-
feitura Municipal de Montei-
ro e o Sebrae-PB vai contri-
buir para que a certificação 
ocorra. 

“Eu acredito nessa pos-
sibilidade, porque Montei-
ro tem uma infraestrutura 
já preparada para isso, tem 
o Centro de Referência da 

Renda Renascença, criado 
ano passado pelo Governo 
do Estado, o Sebrae está for-
mando uma parceria com o 
Centro para a criação do La-
boratório de Inovação e De-
sign para o Artesanato - o 
Laidar Cariri, vai começar 
o recenseamento detalhado 
da população artesã”, dis-
se, destacando que o título 
de Monteiro criará uma sé-
rie de oportunidades para as 
artesãs, a exemplo de convite 
para participar de feiras in-
ternacionais.

 A gerente regional do Se-
brae-PB, Madalena Arruda, 
disse que a visita do Conselho 
Mundial do Artesanato re-
presenta, por si só, uma gran-
de janela de oportunidades. 
“Eu vejo essa visita do Con-
selho como mais uma gran-
de oportunidade de nos apre-

Parceria e infraestrutura preparada

Avaliação
Conselho Mundial 
do Artesanato eni-
vou representantes 

à Paraíba para
avaliar a proposta 
e reconhecer Mon-
teiro como a cidade 
brasileira da renda 

renascença

sentarmos ao mundo com a 
nossa qualidade, com a nos-
sa cultura. Com isso, a gente 
mostra além do que é arte. A 
gente mostra a união de um 
povo, a união dos gestores, 
Sebrae-PB, Governo do Es-
tado, prefeituras. Quando a 
gente fala da renda renascen-
ça de Monteiro, a gente fala de 
São Sebastião do Umbuzeiro, 
de São João do Tigre, de Ca-
malaú e Zabelê”, destacou.  

A comitiva que visitou 
a região do Cariri teve a 
presença da presidente do 
Conselho Mundial de Arte-
sanato para a América La-
tina, Bárbara Velasco; pelo 
diretor executivo do Con-
selho, Alberto Bertolaza; e 
pela representante do Con-
selho Mundial do Artesa-
nato da Europa, Laura Mi-
guel Baumann.

Implantação do Centro de Referência da Renda Renascença visa impulsionar a produção no estado

Foto: André Lúcio/Secom-PB

CampIna grande

São João terá Elba, Flávio José e Xand Avião
A versão 2022 do Maio São 

João do Mundo de Campina 
Grande ocorrerá no perío-
do de 10 de junho a 10 de ju-
lho, com duração de 31 dias. 
O evento ocorrerá no Parque 
do Povo, palco tradicional da 
festa. Entre as principais atra-
ções, estão confirmados os 
nomes de Elba Ramalho, com 
show na véspera de São João, 
23 de junho, Flávio José, San-
tana, Xand Avião. As infor-
mações foram confirmadas 
ontem pela manhã pelo pre-
feito Bruno Cunha Lima du-
rante visita técnica ao Parque 
do Povo. 

Na ocasião, foi assinada a 
ordem de serviço para que a 
empresa Medow Entreteni-
mento execute a montagem 
da estrutura e organização 
do Maior São João do Mundo.

A previsão da Prefeitura 
Municipal de Campina Gran-
de é atrair recursos da ordem 
de R$ 400 para a economia 
local. “Toda a rede turística 
local será beneficiada, nota-
damente bares, restaurantes, 
hotéis e muitos outros servi-
ços”, frisou o prefeito Bruno 
Cunha Lima.

O prefeito informou ain-
da, que permanecerá o mes-
mo layout das edições ante-
riores, mantendo-se a área de 
eventos na parte superior do 
Parque do Povo, enquanto a 
cidade cenográfica perma-
necerá no piso inferior. Nes-

te contexto, ele destacou que 
a própria cidade será orna-
mentada, expandindo-se o 
clima junino em todas as re-

giões de Campina Grande e 
não apenas na área do Par-
que do Povo.

Bruno Cunha Lima res-

saltou também que vai ouvir 
a Defesa Civil, o Ministério 
Público e o Corpo de Bom-
beiros para fazer uma mon-

tagem conforme as exigências 
dos órgãos de saúde, para evi-
tar uma possível alta nos ca-
sos de Covid-19.

Ordem de serviço para montagem da estrutura para os 31 dias de festa no Parque do Povo foi assinada ontem pela manhã

Foto: Codecom/CG



Menino de 13 anos matou a mãe, o irmão e atirou contra o pai, que está internado no Trauma de Campina Grande

Garoto é levado para o CEA, em Sousa
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Paraíba

O adolescente de 13 anos 
que confessou ter assassi-
nado a mãe e um irmão, e 
provocado ferimentos gra-
ves no pai foi transferido 
no final da manhã de on-
tem para o Centro Educacio-
nal do Adolescente (CEA), 
na cidade de Sousa, Sertão 
do estado. A internação do 
adolescente foi determinada 
pelo juiz Odilson de Moraes, 
atendendo solicitação do de-
legado Renato Leite. 

Enquanto isso, na escola 
onde os dois irmãos estuda-
vam - o Instituto Educacio-
nal Maria do Socorro - as au-
las estão suspensas e, para 
hoje, está marcada uma re-
união da direção e profes-
sores com uma equipe de 
psicólogos que irá orientar 
o corpo docente como re-
ceber os alunos e explicar o 
que ocorreu. As aulas vol-
tarão à normalidade nesta 
quarta-feira. 

O pai do menino, o po-
licial militar reformado Be-
nedito da Silva Araújo, 56 
anos, conhecido por Sargen-
to Bené, se encontra inter-
nado em estado grave no 
Hospital de Emergência e 

Trauma de Campina Grande.
De acordo com o cirur-

gião geral do Trauma, Caio 
Guimarães, o militar po-
derá ficar paraplégico, pois 
não sente as pernas. Ele está 
sem intubação, consciente e 
orientado; até o momento, 
não foi realizada cirurgia.

Ele está com bala aloja-
da na medula, mas seu esta-
do clínico é estável. O mili-
tar foi atendido inicialmente 
no Hospital Regional de Pa-
tos mas, devido à gravidade 
do ferimento, foi transferi-
do em uma ambulância do 
Samu para Campina.

O diretor do hospital de 
Patos, Sebastião Viana, in-
formou que o Sargento Bené 
sofreu uma perfuração por 
arma de fogo na região to-
rácica. “Teve que ser enca-
minhado para um hospital 
de maior complexidade, que 
é o Hospital de Trauma de 
Campina Grande”, explicou. 

Os corpos de Iranilda de 
Sousa Medeiros de Araú-
jo, de 47 anos, e do filho 
de sete anos, Gabriel, fo-
ram sepultados no domin-
go (19), no cemitério parti-
cular Memorial Parque da 
Paz, em Patos, após ato ecu-
mênico na frente da casa 
onde aconteceu a tragédia. 
A família era natural da ci-
dade de Santa Terezinha, 
próxima a Patos.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Lusangela Azevêdo 
lusagenla013@gmail.com

O garoto de 13 anos con-
fessou, em detalhes, como 
ocorreu a tragédia dentro da 
casa, localizada na Rua Os-
car Torres, no Bairro da Ma-
ternidade, em Patos, onde re-
sidia com os pais e o irmão 
de sete anos. Ele disse que a 
“gota d’água” foi a decisão de 
seu pai de retirar o seu celu-
lar, antes de sair para ir à far-
mácia comprar um remédio 
para a esposa.

O delegado Renato Leite, 
que ouviu o garoto, disse que 
ele alegou também a crescen-
te pressão da família por no-
tas boas e a proibição de usar 
o celular para brincar com os 
amigos em jogo virtual. 

O crime aconteceu quan-
do o menino, aproveitando a 
ausência do pai, foi até o es-
critório do militar e pegou a 
arma que estava guardada 
em um armário de ferro. O 

delegado disse que o garoto, 
já com a arma, foi até o quar-
to da mãe, Iranilda, que es-
tava dormindo, encostou a 
arma na cabeça dela e ati-
rou. Ao ouvir o disparo, o 
irmão de sete anos iniciou 
uma discussão.

Ao chegar em casa, o pai 
encontrou a esposa morta na 
cama e tentou intervir, pedin-
do para que o filho não atiras-
se e entregasse a arma. “Ele 

terminou efetuando um dis-
paro contra o pai, que caiu na 
sala. O irmão mais novo, ao 
ver o pai caído, foi tentar so-
corrê-lo e se abraçou com o 
pai, sendo atingido pelas cos-
tas. Depois, o suspeito guar-
dou a arma no mesmo local, 
chamou o Samu e tentou for-
jar um assalto, mas com todas 
as diligências que fizemos, 
conseguimos elucidar esse 
caso”, explicou o delegado. 

Cobranças foram os motivos alegados

Sargento Bené está no Trauma, em CG; mãe e filho de 7 anos foram sepultados em Patos, e garoto de 13 anos está no CEA, em Sousa

Foto: Álbum de família

Para a psicóloga Ludmila Carva-
lho, especialista em Políticas Públicas 
de Atenção à Família, não é comum 
que uma ação como a do menino de 
13 anos que atirou contra toda a famí-
lia seja causada de forma impulsiva, 
advinda apenas de uma desregulação 
emocional, “contudo, é de extrema im-
portância avaliar e fazer com que cada 
vez mais cedo, crianças e adolescentes 
conheçam suas emoções e aprendam 
a lidar com elas”.

Não é possível, e nem deve ser jul-
gado pelo senso comum, considerar 
diagnóstico precipitado para algum 
transtorno ou alguma explicação nes-
se sentido para o caso, mas a psicólo-
ga destaca a importância de tratar as 
emoções das crianças e dos adolescen-
tes com urgência. “Atualmente, vive-
mos uma era de muita informação e 
forma muito acessível nos meios de 
mídia social onde cada dia mais cedo, 
as crianças e adolescentes passam a ter 
acesso”, disse.

A profissional lembra que todo 
mundo possui emoções comuns, 
como alegria, tristeza, medo, nojo e 
raiva, mas que às vezes algumas si-
tuações acabam fazendo associações 
erradas na forma de lidar com elas. 
A atenção a mudanças de comporta-
mento, como isolamento, novos vín-
culos ou rompimento de amizades, 
situações de agressividade e mudan-
ças de hábitos é um dos principais 
cuidados que os pais, responsáveis e 
até mesmo pessoas, de forma geral, 
devem ter para com as crianças, os 
adolescentes e jovens.

Carvalho comenta que gosta de 
lembrar aos pais que o diálogo é de 
extrema importância com os filhos, 
além da “amizade com eles para dar 
sempre voz às crianças e adolescen-
tes, ouvindo-os e entendendo a forma 
como eles pensam sobre determina-
das situações”. Na abordagem de um 
assunto como esse com demais crian-
ças, por exemplo, a psicóloga relem-
bra que é preciso que haja uma con-
versa honesta com orientação sobre o 
que aconteceu.

“Acho muito importante essa dinâ-
mica de conversa onde é possível pe-
dir opiniões dos filhos para que des-
sa forma, seja entendido como aquela 
criança ou adolescente pensa sobre de-
terminada situação e ao ver que existe 
um pensamento disfuncional ou erra-
do, estar aberto a conversar e explicar 
qual a melhor forma de observar a si-
tuação”, observou Ludmila.

Fabrício Oliveira, psicólogo clíni-
co, reforça que o convívio no dia a dia 
deve ser o termômetro dos pais na 
chegada da adolescência, principal-
mente. “Os pais conseguem perceber 
quando algo não está normal, seja nas 
falas ou nas atitudes mais agressivas a 
cada dia de seus filhos. É importante 
que os pais levem seus filhos para um 
profissional da psicologia caso note 
algo diferente, nos filhos”, pontuou.

O especialista aponta que muitas 
pessoas vão guardando os aconteci-
mentos ao seu redor e acabam “explo-
dindo” em algum momento e que isso 
não é uma particularidade da adoles-
cência. “Esse processo é da vida toda, 

assim que nos tornamos adolescentes 
até o fim da vida, se algo não está de 
acordo com o que queremos, vamos 
acumulando ideias negativas e em 
breve isso explode”, explicou.

Por isso, o diálogo e a escuta com 
atenção dentro de casa, entre a famí-
lia, é uma base de apoio muito impor-
tante para a convivência, as relações e 
o desenvolvimento dessas crianças e 
adolescentes em adultos mais seguros 
emocionalmente, com disponibilida-
de para falar sobre seus sentimentos 
e outras questões.

Ludmila Carvalho orienta que os 
pais conversem e ouçam, principal-
mente, o que seus filhos têm a dizer. 
“Estejam sempre atentos às mudan-
ças de comportamento de seus filhos, 
tratem das emoções dessas crianças 
e adolescentes de forma preventiva, 
sempre buscando espaço para que 
eles possam estar abertos a falar so-
bre o que sentem e o que pensam”, 
comentou. 

A psicóloga também reforça o ape-
lo ao cuidado com os conteúdos que as 
crianças e adolescentes estejam consu-
mindo no dia a dia. “Observem muito 
o que seus filhos assistem em celulares, 
tablets, computadores e TV. Tenham 
tempo de diálogo ativo, conversem, 
perguntem sobre o dia, deem espaço 
para ouvi-los e não hesitem em buscar 
ajuda psicológica como medida de pre-
venção”, finalizou Ludmila.

acidente

Colisão causa a morte de 
três pessoas na BR-230

Um violento acidente 
provocou três mortes na tar-
de do domingo (20), na BR-
230, nas proximidades da 
Embrapa, na entrada de Pa-
tos. As vítimas foram iden-
tificadas como Maurício 
Abrantes Soares, de 66 anos, 
proprietário de um cartório 
de imóveis; a empresária do 
ramo de cosméticos Francis-
ca Estrela de Oliveira, de 64 
anos, e Idelânio Gomes da 
Silva, de 41 anos. O aciden-
te deixou outras pessoas fe-
ridas: Lisieux Abrantes, 61 
anos, esposa de Maurício, 
e o professor Bosquinho, 72 
anos, marido de Estrela, to-
dos foram socorridos para 
o hospital em estado grave.

Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal, no interior 
do veículo, causador da co-
lisão, dirigido por Idelânio, 
foram localizados quatro 
pacotes de cocaína, totali-
zando 780 gramas da droga. 
Os passageiros desse veícu-
lo foram detidos e estão sob 

custódia no hospital regio-
nal de Patos e após recebe-
rem alta serão encaminha-
dos para o presídio.

O acidente ocorreu por 
volta das 16h10. O veícu-
lo GM Celta, que seguia no 
sentido Patos-Cajazeiras in-
vadiu a faixa contrária du-
rante uma ultrapassagem 
em local proibido e colidiu 
frontalmente com um au-
tomóvel VW T-Cross, com 
quatro ocupantes. O moto-
rista do Celta, Idelânio, mor-
reu no local do acidente. Os 
dois passageiros do veículo, 
ambos com 24 anos, ficaram 
gravemente feridos e foram 
socorridos para o Hospital 
Regional de Patos, onde pas-
saram por cirurgia. 

Os dois casais seguiam 
para João Pessoa, onde Es-
trela iria pegar um voo para 
São Paulo e depois para Mi-
nas Gerais, pois havia sido 
contemplada com prêmios 
pela empresa que represen-
tava em Sousa.

No veículo que causou o acidente havia quatro pacotes de cocaína

Foto: Ascom/PCPB

Psicólogos recomendam diálogo e escuta
Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

“É de extrema 
importância fazer 
com que crianças 
e adolescentes 
conheçam suas 
emoções e 
aprendam a 
lidar com elas

Ludmila Carvalho

Atenção
Psicólogos também 

orientam os pais 
a observarem os 
conteúdos que 
os filhos estão 

consumindo no 
dia a dia
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A Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) retomou on-
tem as aulas presenciais do 
período letivo 2021.2. Esta fase 
havia sido iniciada no dia 21 
de fevereiro, nos formatos re-
moto e híbrido, devido ao au-
mento dos casos de Covid-19. 
Com isso, passou a ser exigi-
da a apresentação do cartão 
de vacinação para ingressar 
nos quatro campi da institui-
ção de ensino, conforme deci-
são do Conselho Universitário 
(Consuni) de 25 de fevereiro. 

As mudanças já foram per-
cebidas pelos funcionários e 
principalmente pelos alunos. 
Samuel da Silva, do tercei-
ro período do curso de Peda-
gogia disse que esteve preo-
cupado com as medidas de 
segurança, mas na entrada 
pediram o seu cartão de va-
cinação e que os funcionários  
estão atentos à utilização da 
máscara no campus. 

O estudante da Licencia-
tura em Matemática Gabriel 
Laurentino contou que sentia 
falta de atividades mais pró-
ximas de sua turma. Agora 
no sexto período, espera que 
essa volta seja de respeito às 
normas e de cobranças por 
parte da administração da 
UFPB quanto a biosseguran-
ça. Na sua sala de aula, estu-
dam poucos alunos e, mesmo 
assim, a turma separou ainda 
mais as cadeiras.

“Estão pedindo o cartão 
de vacinação e a identidade a 
todos, mas acho que é preciso 
ficar mais atento a quem está 
de fato respeitando as nor-
mas em todos os demais es-
paços, principalmente em re-
lação ao uso da máscara. Na 
minha sala, separamos ain-
da mais as cadeiras para fi-
carmos mais afastados. Mas 
não sei como isso vai funcio-
nar nas outras turmas maio-
res”, salienta. 

A aluna do curso de En-
genharia de Alimentos, Raís-
sa Mirela, percebe que, ape-

Instituição manteve a vigilância, e acesso à área interna dos quatro campi só é permitido com o uso de máscaras 

UFPB exige passaporte de vacina
volta às aulas 

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

sar das mudanças serem 
positivas, ainda existem al-
guns itens em falta. “O ba-
nheiro tem sabão, mas eu senti 
falta de álcool em gel nas sa-
las e nos corredores. As salas 
estão bem organizadas e têm 
cartazes com as normas de se-
gurança”, observa.

De acordo com a professo-
ra e pró-reitora de Graduação 
(PRG), Silvana Maciel, o retor-
no gradual das aulas presen-
ciais na UFPB já vem aconte-
cendo há alguns períodos e se 
intensificou nessa segunda-
feira.“A UFPB retomou, dando 
boas-vindas a todos que fazem 
parte da sua comunidade A 
partir desse retorno, começa-
mos com a primeira medida de 
biossegurança, que é a do pas-
saporte vacinal nas guaritas 
da Universidade”, ressaltou. 

As outras medidas de bios-
segurança incluem ainda o 
distanciamento social, o uso 
das máscaras, a lavagem de 
mãos e uso do álcool em gel. 
“Cada Centro possui a sua 
comissão de biossegurança 
e todos também se prepara-
ram para receber os seus alu-
nos. É importante também fa-
zer um apelo a todos que vêm 
para a Universidade de forma 
presencial que, ao entrar, ob-
servem todas essas normas, 
que possam realmente fazer 

Procura por vacinação em João Pessoa tem crescido
rejeição cai

“Minha família está toda 
vacinada, incluindo os meus 
sobrinhos: um menino de 11 
anos e um casal de gêmeos 
de seis anos. Acredito que a 
rejeição à vacina vem redu-
zindo cada vez mais porque 
as pessoas têm se conscienti-
zado, principalmente com a 
chegada da nova variante”. A 
opinião é da estudante de bio-
medicina Keliane Ribeiro, (41), 
que tomou a terceira dose no 
Centro Municipal de Imuni-
zações (CMI).

Para ela, a população vem 
ficando mais atenta com rela-
ção à importância da vacina-
ção e por isso defende que as 
pessoas não escolham o tipo 
de imunizante. “A vacina é 
importante, funciona e salva 
vidas. Independente da mar-
ca, ela vai imunizar e fazer 
a diferença para que a gente 
não tenha um estágio grave 
da doença”, pontuou. 

A professora Glenedir Ca-
margo (55), por sua vez, tam-
bém tomou a terceira dose 
contra a Covid-19. Ela perce-
be que ainda está difícil con-

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

vencer algumas pessoas sobre 
a relevância desse momento, 
mas segue defendendo entre 
amigos e familiares por en-
tender que apenas com a vaci-
nação será possível as escolas 
e todas as atividades retorna-
rem em segurança. 

“Vai dar tudo certo. Tam-
bém trouxe meus netos de 
sete e seis anos para toma-
rem a primeira dose. Fiz isso 
porque temos que incentivar 
a todos a se vacinarem”, co-
mentou. 

No Centro Municipal de 
Imunizações (CMI), antigo 
Lactário da Torre, a vacina 
Janssen para terceira dose foi 
o imunizante mais recebido. 
Dessa forma, os pontos ins-
talados nas Unidades de Saú-
de da Família, no CMI, nas 
Policlínicas Municipais de 
Mandacaru, Cristo Redentor, 
Mangabeira e das Praias, no 
Ginásio Ivan Cantisani (Tam-
biá), no Mangabeira Shopping 
e no Parque Parahyba I deram 
continuidade nessa segunda-
feira (21) à campanha de imu-
nização contra a Covid-19, em 
João Pessoa.

A ação envolveu todas as 
doses dos imunizantes para 

os públicos de todas as ida-
des em vários pontos de vaci-
nação. Alguns deles, inclusive, 
atendiam sem agendamento. 
Mas, para as pessoas a partir 
de 12 anos o agendamento era 
necessário.

Já as crianças de cinco a 11 
anos, com ou sem deficiência 
ou comorbidades, puderam 
tomar a primeira ou a segun-
da dose sem agendar. Portan-
to, as crianças de cinco anos 
(sem agendamento) recebe-
ram a primeira dose (Coro-
naVac e Pfizer) e segunda Co-
ronaVac (28 dias). As doses 
eram oferecidas no Centro 
Municipal de Imunizações 

(Torre), nas Policlínicas (Man-
dacaru, Cristo, Mangabeira e 
das Praias) ou no Mangabeira 
Shopping (pedestres).

Aqueles com idade entre 
seis e 11 anos também não 
agendaram e puderam to-
mar 1ª dose( CoronaVac e Pfi-
zer) e 2ª dose: CoronaVac (28 
dias). Nesse caso todas as sa-
las de vacinas nas USFs  esta-
vam disponíveis, com exceção 
das USFs Cruz das Armas IV, 
Alto do Mateus I, Vieira Diniz, 
Rangel I, Rosa de Fátima, Ro-
ger III, Alto do Céu II, Jardim 
Saúde, Tito Silva e Bessa.

 Já a população maior 
de 12 anos pôde ir ao Manga-

beira Shopping, onde todos 
os imunizantes estavam dis-
poníveis, sendo a 2ª dose da 
Janssen, Coronavac (28 dias), 
Astrazeneca (90 dias) e Pfizer 
(60 dias). A terceira dose foi 
voltada à população 18+ (após 
120 dias da 2ª dose); imunos-
suprimidos (após 28 dias da 2ª 
dose); e trabalhadores de saú-
de (após 120 dias da 2ª dose). A 
4ª dose era destinada aos imu-
nossuprimidos (após 120 dias 
da 3ª dose). 

A vacinação12+ era ofere-
cida com agendamento em 
todas as salas de vacinas nas 
USFs (com exceção das USFs 
Cruz das Armas IV, Alto do 
Mateus I, Vieira Diniz, Ran-
gel I, Rosa de Fátima, Roger 
III, Alto do Céu II, Jardim Saú-
de, Tito Silva e Bessa), além do 
Ginásio Ivan Cantisani (Tam-
biá), no Centro Municipal de 
Imunizações e nas Policlíni-
cas (Mandacaru, Cristo, Man-
gabeira e das Praias). 

Os locais sem agenda-
mento para este público eram 
Mangabeira Shopping (dri-
ve e pedestres) e o Parque Pa-
rahyba I.

Além destes pontos fixos 
na cidade também foi dispo-

nibilizado, nessa segunda-fei-
ra, um ponto extra de vacina-
ção para adultos. No Parque 
Parahyba I, a ação ocorreu das 
16h30 às 20h30 e foram oferta-
das a D1, D2 e dose de refor-
ço. Não era necessário agen-
damento.

São dois números de con-
tato disponíveis para relatar 
dificuldades sobre o cadastro, 
agendamento ou outras dúvi-
das relacionadas à vacinação: 
(83) 98600-4815 ou (83) 98699-
2917. Os interessados podem 
ligar ou enviar mensagem via 
WhatsApp de segunda a sá-
bado, das 8h às 19h. Outra for-
ma de contato é através do 
e-mail: vacinajp@gmail.com.

Campina Grande
Na cidade de Campina 

Grande foi realizado o Vaci-
na Campina. Com isso, a Pre-
feitura Municipal ofereceu a 
primeira, segunda e terceira 
doses para todos os públicos. 

Assim, a primeira dose era 
destinada às crianças de 5 a 11 
anos e a segunda para a po-
pulação de mesma faixa etá-
ria que tomou a D1 de Coro-
naVac há 4 semanas e a D1 de 
Pfizer há 8 semanas. 

n 

Outras 
medidas 
incluem ainda 
distaciamento 
social, 
lavagem 
das mãos e 
o uso de 
álcool em gel

uso desse espaço comunitário 
com muita responsabilidade”, 
orientou a pró-reitora.

A utilização de másca-
ras é obrigatória e, segundo 
a professora, a medida  infor-
ma  que a Universidade é tam-
bém um órgão federal e  deve 
verificar todas as normativas 
federais e estaduais. “As sa-
las de aula já são distribuídas 
com o quantitativo de cadeiras 
preconizadas pelas comissões 
de biossegurança, atendendo 
apenas a 50% da capacidade, 
para manter o distanciamen-
to social adequado à situação 
vigente no estado. Nos corre-
dores, dentro das salas de aula 
e banheiros haverá a distribui-
ção de “dispensers” com álcool 
em gel. Também foi solicitado 
que os bebedouros sejam uti-
lizados apenas para encher as 
garrafas”, finalizou.

2021.2
Aulas começaram 

no dia 21 de 
fevereiro, nos 

formatos remoto 
e híbrido

A retomada das atividades acadêmicas presenciais de forma gradual na UFPB é determinada pela Resolução nº 45/2021 do Consepe

Famílias estão mais atentas quanto à importância da vacinação 

Foto: Evandro Pereira

Conforme a pró-reitora, 
Silvana Maciel, a maior par-
te dos cursos segue o mode-
lo presencial de modo grada-
tivo desde o último semestre, 
período em que algumas dis-
ciplinas de laboratório, está-
gios e outras matérias mais 
práticas foram  intensificadas.

O semestre retornou em fe-
vereiro e, devido ao aumento 
de casos de Covid-19, as aulas 
só foram reiniciadas nesta se-
gunda-feira (21). “Estamos re-
tomando com maior seguran-
ça, tendo em vista que, mesmo 
no pós-Carnaval, não houve 
um novo aumento de casos e 

é possível voltarmos com to-
das as medidas para dar mais 
conforto aos que entram nos 
campi”, comemora a gestora. 

No entanto, algumas dis-
ciplinas estão em caráter hí-
brido, principalmente aquelas 
que dependem dos laborató-
rios que também estão em ca-
pacidade reduzida, e será pre-
ciso fazer a divisão de turmas.  
“Ainda temos turmas híbridas 
e outras remotas, sobretudo 
de professores com comorbi-
dades, idosos e uma série de 
questões que permitem esse 
modelo”, completou Silvana 
Maciel.

A retomada das ativida-
des acadêmicas presenciais na 
UFPB é determinada pela Re-
solução nº 45/2021 do Conse-
lho de Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão (Consepe). “As turmas 
presenciais são em maior nú-
mero e os nossos alunos real-
mente almejam esse retorno. 
Temos cursos EaD, mas os cur-
sos do presencial possuem 
uma necessidade de retorno à 
Universidade para prosseguir 
suas atividades, em especial as 
atividades práticas e a intera-
ção professor-aluno, que o re-
moto não consegue suprir”, 
defende a pró-reitora.

Modelo remoto continua sendo utilizado

Pró-reitoria apela para todos que adentram a instituição que observem todas as normas exigidas

Foto: Evandro Pereira

Foto: Evandro Pereira
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Dois festivais de cinema se 
fundem na ‘Semana do Au-
diovisual Vladimir Carva-

lho’ para homenagear, no próximo 
mês, o cineasta e documentarista 
paraibano. Nos dias 4, 5 e 6 será rea-
lizada a primeira edição do Cine das 
Almas, em Itabaiana, que vai exibir, 
em quatro mostras, 29 filmes selecio-
nados. Em seguida, de 7 a 9, em Juri-
piranga, haverá a quinta edição do 
Cine Paraíso, com 23 produções em 
três mostras, localizadas na região 
do Vale do Paraíba.

“Estou muito feliz de receber 
essa homenagem, mas principal-
mente porque isso vem para esti-
mular a atividade cultural no inte-
rior da Paraíba, onde ainda é muito 
carente. É uma atitude de muito ca-
rinho, por parte dos organizadores, 
e tudo o que acontece em prol da cul-
tura e da educação resulta no estí-
mulo à pessoa humana, num pro-
cesso importante para estimular as 
novas gerações, no caso da área do 
audiovisual”, confessou o cineasta 
Vladimir Carvalho, que completou 
87 anos de idade em janeiro passa-
do. Ele agradeceu essa homenagem 
que lhe é prestada por sua cidade 
natal, Itabaiana, mas lembrou que, 
quando ainda menino, acompanha-
do por sua tia, passou por Juripiran-
ga. “É uma iniciativa fantástica e fa-
bulosa e me sinto participante desse 
processo cultural que ocorre na mi-
nha cidade", disse. 

Organizador do Cine das Almas, 
o ator e produtor cultural Edglês 
Gonçalves informou que a fusão dos 
dois festivais ocorreu quando soube 
que o cineasta, produtor cultural e 
fotógrafo João Paulo Lima também 
tinha a mesma ideia de homenagear 

Vladimir Carvalho. “Pela primeira 
vez Vladimir vai ser homenageado 
por um festival na própria cidade 
onde nasceu. Uma curiosidade do 
festival em Itabaiana é que as ses-
sões serão realizadas no local onde 
funcionava um motor a diesel que 
gerava luz para a cidade e que hoje 
é chamado de Taberna Cultural, no 
Centro”, explicou ele, acrescentando 
que ambos festivais têm patrocínio 
da Cagepa, através de edital lança-
do para apoio às Mostras e Festivais 
do Estado da Paraíba, por meio da 
Secretaria de Cultura, com a utiliza-
ção da Lei Rouanet, Lei nº 8.313/91, 
Secretaria Especial de Cultura, Mi-
nistério do Turismo, Governo Fede-
ral, e também contam com o apoio 
das duas prefeituras.

“Entre os filmes de Vladimir 
Carvalho que serão exibidos nas 
escolas dos dois municípios, em ses-
sões de manhã e à tarde, estão gran-
des clássicos de sua carreira de do-
cumentarista de curtas-metragens, 
como A Bolandeira, A Pedra da Rique-
za, Pankaruru: de Brejo dos Padres, Qui-
lombo e Romeiros da Guia. Para se pre-
venir contra a Covid-19 e por causa 
da idade, Vladimir vai participar de 
forma remota no último dia de cada 
festival, quando haverá a premia-
ção dos vencedores com troféus”, in-
formou Edglês Gonçalves. Além de 
presenciais, os festivais serão trans-
mitidos por seus respectivos canais 
no YouTube.

Como uma “prévia” do festival, 
desde ontem está sendo realizada 
a oficina de formação em audiovi-
sual ‘Documentando’, que o cineas-
ta pernambucano Marlom Meirelles 
ministrará até a próxima sexta-feira 
(25) para estudantes da rede públi-
ca de ensino pertencentes as duas ci-
dades, localizadas na região do Vale 
do Paraíba.

Edglês Gonçalves informou que 
as atividades ocorrem pela manhã, 
em Juripiranga, das 8h às 11h, e à 
tarde em Itabaiana, das 13h às 16h. 
“Cada oficina tem uma turma de 
20 alunos e os participantes vão co-
nhecer todo o processo de realização 
de um documentário e os elemen-
tos fundamentais para a constru-
ção de um roteiro, produção, capta-
ção e edição de um filme. Além de 
ampliar o repertório no campo do 
audiovisual e o acesso a conceitos e 
vanguardas da história do cinema, 
os estudantes são provocados a re-
fletir sobre suas vivências e pensar 
narrativas que contemplem ques-
tões sociais, de gênero, raça, territo-
rialidade, identidade, entre outras. 
O conteúdo das oficinas é o mes-
mo, mas o resultado é diferente. No 
último dia, cada turma vai gravar 
um filme e para isso escolherá qual 
o gênero, ou seja, se documentário, 
ficção, doc ficção ou animação, que 
serão exibidos nos respectivos fes-
tivais”, comentou o organizador do 
Cine das Almas.

“Essa quinta edição do festival 
que será realizada mostra que o 
Cine Paraíso já está consolidado e 
tem o apoio da comunidade. Todas 
as mostras serão competitivas, exce-
to a infantojuvenil e as oficinas para 
a formação audiovisual vão contri-
buir para deixar algo concreto para 
a comunidade”, disse o organizador 
do evento, João Paulo Lima. O festi-
val em Juripiranga ocorrerá no Cen-
tro Recreativo Augusto Maroja, lo-
calizado no centro da cidade.

Os festivais receberam inscrições 
de cerca de 570 filmes, oriundos de 
quase todo o Brasil. Desse total, fo-
ram 210 filmes inscritos no Cine das 
Almas para suas quatro mostras e 
360 inscritos para as três mostras no 
Cine Paraíso.

Dois eventos vão acontecer no próximo mês, em Itabaiana e Juripiranga

Festivais homenagearão 
Vladimir Carvalho

cinema

Localizadas na região do Vale do Paraíba, a edição de estreia do Cine das Almas, em 
Itabaiana, terra natal de Vladimir, e a quinta edição do Cine Paraíso, em Juripiranga, 

deixam o cineasta feliz por estimular a atividade cultural no interior da Paraíba

Confira alguns dos curtas que 
serão exibidos nas mostras

‘Pankararu do Brejo dos Padres’ (1977): ritual da Festa de Umbu

‘A Bolandeira’ (1968): rústicos engenhos de madeira no Sertão

‘A Pedra da Riqueza’ (1975): garimpo primitivo No Vale do Sabugi

‘Romeiros da Guia’ (1962): codirigido com João Ramiro Mello
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Foto: Acervo Pessoal

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Cultura

Colunista colaborador

No tempo da minha avó e da minha mãe 
havia as famosas parteiras. Talvez 
os nascidos nas décadas de 1980 

para cá não saibam o que significava essas 
abnegadas mulheres. Como havia escassez 
de médicos e enfermeiras, algumas senhoras 
se especializavam em ajudar as parturientes 
no momento das dores e do nascimento das 
crianças. Hoje, graças a Deus, a Medicina 
evoluiu bastante e os partos são menos 
dolorosos e mais rápidos. Porém, o processo 
natural de concepção e engravidamento 
também mudou.

Com dificuldades para engravidar algumas 
mulheres procuram, desde curandeiros 
(lembram do famigerado João de Deus?) até os 
recursos mais sofisticados da medicina. E são 
comuns histórias de mulheres que procuraram, 
recomendadas por seus médicos, a fertilização 
in vitro. Umas sofrem com endometriose 
(doença inflamatória provocada por células do 
tecido que reveste o útero); outras padecem de 
hidros salpinge (presença de líquido no interior 
da trompa). Recordo aqui os casos de médicos 
inescrupulosos, como o de Roger Abdelmassih, 
condenado por estupro de mais de cinquenta 
mulheres, depois foi expulso do Conselho 
Federal de Medicina. 

De tantos casos diferentes, muitos foram 
chegando à Justiça, ao ponto do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) ser obrigado a se 
pronunciar sobre fertilização e inseminação. E 
a Corte Superior definiu que não são a mesma 
coisa, pois as duas são técnicas distintas. Na 
fertilização, o embrião é criado em laboratório 
(bebê de proveta) e inserido posteriormente na 
mãe. Na inseminação, o procedimento é mais 
simples: o esperma é inserido artificialmente 
no corpo da mulher e a natureza se encarrega 
da fecundação.

Artigo inserido na chamada Lei dos Planos 
de Saúde expressamente exclui a inseminação 
artificial do plano-referência a ser observado 
pelas operadoras, medida que é reproduzida 
em resoluções normativas da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). Em contradição, 
outro artigo da mesma lei estabelece que “é 
obrigatória a cobertura do atendimento nos 
casos de planejamento familiar”. A tese que 
prevaleceu foi ideia do ministro que relatou 
os recursos: “Salvo por disposição contatual 
expressa, os planos de saúde não são 
obrigados a custear o tratamento médico da 
fertilização in vitro”.

Diferentemente do que ocorria nos tempos 
das queridas parteiras, fertilização ou 
inseminação custam muito caro. O preço 
da fertilização in vitro é sempre motivo de 
preocupação de homens e mulheres que 
querem, mas não conseguem engravidar. 
Estima-se que o valor do tratamento, varia 
entre R$ 20 mil e R$ 30 mil. Nesses últimos 
dias, observei, durante a apresentação de 
notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia, 
que inúmeras brasileiras saíram daqui 
para engravidar na Ucrânia. E fiquei me 
perguntando: Por que ir para tão longe? Qual 
será o custo final de um procedimento desses, 
que envolve contatos iniciais, “barriga de 
aluguel”, parto, pós-parto, passagens aéreas, 
hospedagem? É que, no país hoje acabado, 
tudo era permitido. Mas tudo está a indicar 
que o sanguinário Putin acabou a festa das 
nossas ansiosas futuras mamães...

Fernando 
  Vasconcelos

Fertilização ou 
inseminação?

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Solidão
Sempre me dei bem com ela, 

pois descobri que nunca havia 
sentido esse estado, aquele mais 
sombrio; talvez conheci aquela 
solidão mais pontual e por oca-
sião de alguma viagem solitá-
ria, ou um momento específi-
co da vida. E claro, aquela pior, 
que é a solidão acompanhada. 
Quem nunca?

Lendo o texto de Nelson 
Barros – A invenção da solidão, A 
União, 8/3/2022, senti o desejo 
latente de escrever também. O 
título já estava na minha cader-
netinha. Compartilho com as 
suas ideias.

A vida é mesmo uma ironia. 
Quando jovens, sonhamos com 
um teto todo nosso, mesmo antes 
de Virginia Woolf falar desse es-
paço como condição para a cria-
ção artística. Queremos a nos-
sa individualidade, intimidade 
e liberdade para deixar o quarto 
desarrumado, fugir das obriga-
ções e das ordens dos pais, viver 
perigosamente, os tais arroubos 
da juventude. Fique sozinha a 
primeira vez aos 25 anos quan-
do da minha primeira separa-
ção. Foi ruim. Mas estava solta 
pelo mundo e rodeada de ami-
gos e dos momentos etílicos e 
de rebeldia. Casei muito jovem 
e, apesar do sofrimento, a sepa-
ração tinha um lado do prazer e 
do desconhecido daquele movi-
mento que a vida me apresenta-
va. Tirei proveito. Tinha orgulho 
em me dizer: sozinha e pagando 
as minhas contas e no comando 
da minha vida. Isso era transfor-
mador e revolucionário.

Depois, vi que, passei a maior 
parte da vida acompanhada. 

Gostava de estar casada, entre-
gue ao relacionamento. A rotina, 
o doméstico, e o cotidiano sem-
pre me seduziram. E é engraçado 
porque, sempre tive muita difi-
culdade com tudo isso. Mas esse 
era o desafio. Talvez por isso que, 
tanto me encantei com o filme de 
Stephen Daldry – As Horas – e o 
escolhi para objeto do Doutorado 
– A subjetividade feminina. Eu era 
o próprio corpus da minha pes-
quisa, junto com Mrs. Woolf, Mrs. 
Brown e Mrs. Dalloway.

Há oito anos, fiquei viúva. 
Numa idade esquisita, por entre 
menopausa, filhos crescidos, e 
ninho vazio. Tinha uma casa fa-
miliar e até um cachorro alheio 
tinha. Rodeada de todos os sons 
de um lar: fone trim trim, filhos 
indo e vindo, campainha tocan-
do, carro, buzina, vassoura pas-
sando o pano, diarista cantaro-
lando ou ouvindo o rádio, TV 
ligada na novela, almoços de fa-
mília, o jardineiro, barulho de 
louça sendo lavada, olha a pa-
monha! Latido de cachorro, mia-
do de gata no cio no telhado, o 
caminhão do lixo, alguém can-
tando no chuveiro, eu muitas ve-
zes aborrecida e saindo do tom, 
o almoço tá na mesa! Tô saindo! 
À essa hora? Ai que canseira! Tô 
morta! acabou o gás! O pneu fu-
rou! E junto aos sons, o silêncio 
da intimidade. E o amor incondi-
cional. E isso também é transfor-
mador e felicidade.

Nos dois anos em seguida das 
despedidas, é a hora do luto, do 
desarrumar as coisas e criar fer-
ramentas de sobrevivência.  Dar 
colo aos filhos, pedir colo aos fi-
lhos. Ter a consciência de que 

a vida é soberana e um dia por 
vez. É preciso continuar. Traba-
lhar. Dormir. Transcender. E até 
ser feliz de novo. Sozinha primei-
ro. E depois... a vida é uma porta. 
E uma janela. Vieram os desafios 
quase intransponíveis. Quanto 
trabalho! A aposentadoria e tudo 
o que ela envolve: burocracia e o 
novo tempo de ter tempo! Mu-
dança. Reforma. “Desrearrumar” 
os objetos, o coração, e o fígado. E 
principalmente o sono. O coração 
para não bater tão rápido e sosse-
gar. Sossego é preciso!

Aí, quando tudo parece se 
aquietar, chega um negócio cha-
mado pandemia. Socorro! E há 
três anos que me tranquei den-
tro de um apartamento que eu 
ainda descobria as suas paredes. 
Como todo mundo, fiquei longe 
da vida. Da noite. Dos amigos. 
Dos hábitos que me tiravam de 
casa. Só restaram as urgências – 
a mãe, o pão, e o remédio. Afora 
o imponderável e as surpresas 
com a saúde.

Tenho uma excelente convi-
vência com esse estar sozinha. 
Mas confesso que o silêncio dos 
sons do cotidiano é forte. Lem-
bra ausência. Solidão. Falta. Sin-
to falta de tudo da minha vida 
de antes. Mais da convivência 
afetiva. E isso inclui também os 
desentendimentos, as rusgas, 
os dias mais nebulosos. Hoje te-
nho a privacidade e individuali-
dade do mundo todo. Sou dona 
do tempo. Do meu ócio criativo 
ou mais preguiçoso. Lembro do 
filme Nossas Noites – um idoso e 
uma idosa vizinhos – Robert Re-
dford e Jane Fonda, e ela, de tão 
solitária, resolve convidá-lo para 

dormir com ela todas as noites – 
dormir mesmo, de conchinha. E 
ele, um senhor taciturno, vai com 
um pijama embrulhado debaixo 
do braço e escova de dente num 
saquinho de embrulho para não 
dar na vista, para lhe fazer com-
panhia noturna. Com o tempo, 
claro, ele vai se transformando 
e saindo da sua toca de recolhi-
mento, e os dois vão tendo ou-
tra coisa que não amizade. Faz 
tempo que assisti, mas na época, 
achei uma ideia fantástica!

Só que, não tem por aqui, ne-
nhum Robert Redford para eu 
convidar para esse sono dos an-
jos. E lá sigo, me desafiando to-
dos os dias para aprender com os 
dias. Ou As Horas!

“Tenho uma 
excelente 
convivência 
com esse estar 
sozinha. Mas 
confesso que o 
silêncio dos sons 
do cotidiano é 
forte. Lembra 
ausência

Cinquenta anos de ‘Expresso 2222’
Assim como Transa, de Caetano Ve-

loso, Expresso 2222, de Gilberto Gil, é fi-
lho da lição do exílio em Londres, como 
atesta o próprio Gil na letra de ‘Back in 
Bahia’: “...como se ter ido fosse necessá-
rio para voltar”. Ambos os discos estão 
completando 50 anos agora em 2022, e 
integram uma trinca de obras-primas 
que festejam bodas de ouro e que eu fe-
cho hoje, com o disco de Gil, após ter pu-
blicado minhas impressões sobre Clube 
da Esquina e o citado Transa.

Ao contrário do mano Caetano, que 
gravou seu célebre álbum ainda em Lon-
dres, no transcurso de 1971, para lançá
-lo 1972, Gil entrou em estúdio para co-
locar seu Expresso 2222 em movimento 
após chegar ao Brasil, em janeiro de 1972. 
Não só reencontrou o país, os amigos e 
sua cultura, como mergulhou no mesmo 
Brasil profundo que Caetano havia mer-
gulhado ao conceber Transa.

Lançado em julho de 1972 e estam-
pando a foto de Pedro, filho de Gil, 
aos 2 anos de idade na capa, Expresso 
2222 foi maturado a partir de fevereiro, 
quando o baiano empreendeu uma lon-
ga excursão, viajando “cinco mil quilô-
metros de Nordeste, no Volks bordô de 
Capinan” (como atestado no livro Gil-
berto Gil Bem de Perto, dele com Regina 
Zappa), começando pelo Carnaval, em 
casa, ao lado de Tuti Moreno (bateria), 
Antônio “Perna” (piano), Bruce Henry 
(baixo) e Lany Gordin (guitarra), o ma-
gistral quarteto que acabou por acom-
panhar Gil no álbum.

Essa viagem pelo Nordeste, capitais 
e interior, rendeu uma pesquisa de cam-
po junto a cirandeiros, cantadores, re-
pentistas e demais expressões da cul-
tura popular, tudo registrado em um 
gravador cedido pela Philips. Aí está 
a base de um LP de leque variado, que 
abre com uma orgânica versão para ‘Pi-
poca moderna’, de Caetano (em parceria 
com Sebastiano Biano) executada pela 
Banda de Pífanos de Caruaru, mas que 
na faixa seguinte logo diz a que veio, 
através da autobiográfica ‘Back in Bah-
ia’, meio Chuck Berry, meio Bob Dylan, 
com destaque para os solos de Lany, o 
piano envenenado de Perna e a bateria 
nervosa de Tuti.

O reencontro de Gil com o Nordes-
te profundo inclui uma passagem pela 
Paraíba, através de duas músicas eter-

nizadas na voz de Jackson do Pandeiro: 
‘O canto da ema’, em versão vigorosa (na 
qual o baixo de Henry se destaca) e uma 
roupagem bossanovista para ‘Chiclete 
com banana’, muito bem executada nas 
rádios de todo o país. Esse gesto teria 
um efeito importantíssimo na carreira 
de Jackson, trazendo o filho de Alagoa 
Grande de volta aos holofotes.

Em Jackson do Pandeiro - O Rei do Rit-
mo, Fernando Moura e Antônio Vicen-
te anotam que Jackson foi o cantor que 
mais influenciou Gil. Portanto, não é por 
acaso que ‘Chiclete com banana’ passou 
a ser uma canção frequente nos shows 
do baiano. Mas há outra reverência/in-
fluência que Gil fez questão de registrar: 
Abdias dos Oito Baixos. É do disco Sai do 
Sereno, lançado pelo paraibano de Tape-
roá, que Gil tira a faixa título para cantar 
com Gal Costa, numa versão frenética 
do forró lançado em 1966, uma espécie 
de “forrock” que poderia ter inspirado 
a banda Raimundos, por exemplo.

Grande sucesso desse disco, a fai-
xa-título ‘Expresso 2222’ talvez seja a 
melhor síntese da união entre o cora-
ção nordestino e a cabeça cosmopolita 
de Gil, entre o xote e o rock. No supra-
citado Gilberto Gil Bem de Perto há um 
texto de Fernanda Torres que diz o se-
guinte: “A música é um dom natural 

nele e o violão, uma extensão do seu 
corpo. O Gil pode não ser o João, não 
ser Luiz, mas é criador da sensacional 
batida de abertura de ‘Expresso 2222’, 
aquela que imita a sanfona, primeiro 
instrumento dado pelo pai quando Gil 
ainda era moleque. Esse rock é xote, de-
nuncia o feito”.

As outras três faixas, das nove que o 
LP original traz, são do próprio Gil: ‘Ele 
e eu’ (dizem que a letra faz referência às 
diferenças entre o autor e Caetano), ‘O 
sonho acabou’ e ‘Oriente’ – essas duas 
com arranjos solitários da voz e violão 
do titular do disco – também demons-
tram bem essa capacidade descrita por 
Fernanda sobre o dom do baiano para 
encontrar a batida perfeita do violão e 
um pulso firme para escrever letras be-
las e marcantes.

E, a título de curiosidade, uma edi-
ção em CD lançada em 1998 veio com 
três faixas bônus: um dueto de Gil e 
Caetano para ‘Cada macaco no seu ga-
lho’ (de Riachão) e as marchinhas de 
carnaval ‘Vamos passear no astral’ e 
‘Está na cara, está na cura’, ambas de 
Gil (a primeira, lançada originalmen-
te no LP Carnaval Chegou, de 1972). As 
duas marchinhas também integram a 
versão de Expresso 2222 para as plata-
formas digitais.

Foto: Divulgação

Canções eternizadas por Jackson do Pandeiro estão no LP de 1972

Imagem: Pixabay

Fertilização e inseminação são processos que custam muito caro
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Para a vida ser plena temos que inserir poesia 
em nosso cotidiano, na prosa da existência.

(Maria Carpi. O Quebra-Galho e o Faz de 
Conta.)

Cismei com o título do livro O Quebra-Galho e 
o Faz de Conta (Ed. Ardotempo, 2021), de Maria 
Carpi. Não, não  me atraiu, mas ao abri-lo e ler o 
texto mudei de opinião. A leitura me transportou 
para a prosa poética de Bartolomeu Campos de 
Queirós, de repente me lembrei de Tempo de voo, 
Flora, O livro de Ana e de muitos outros escritos de 
forma tão poética por Bartô. Maria Carpi, com esse 
livro, preencheu um pouco o vazio deixado pela 
partida do escritor mineiro.

Quebra-Galho e Faz de Conta são dois irmãos 
que moram numa aldeia à beira de um rio, numa 
casa rodeada de árvores, frutas e flores. Eram 
diferentes em tudo, um era ruivo e o outro moreno. 
Quebra-Galho era todo prosa, conciso e eficaz 
nas tarefas; Faz de Conta era poético, mais 
sonhava do que fazia.

O tempo passou, foram crescendo e aprenderam 
primeiro a palavra mundo, como subir numa árvore 
e colher seus frutos, depois conheceram na escola 
a palavra árvore, isso faz lembrar o Mestre Paulo 
Freire – os irmãos se alfabetizaram inicialmente com 
as coisas ao derredor, depois veio a escola.

Quebra-Galho era muito hábil, sabia consertar 
guarda-chuva quebrado, colocar meia sola no chinelo 
desbeiçado, retelhar uma casa, o outro apenas 
observava as habilidades do irmão, seu mundo era 
bem diferente, estava mais interessado em ler nas 
entrelinhas o que estava escrito nos livros. 

Às vezes a avó interferia na vida dos meninos, 
fazia observações, comparações interessantes 
e dizia: “É bom que vocês sejam diferentes. Um 
conserta e o outro sonha” e comparava-os a Maria 
e Marta da Bíblia, enquanto Maria (Quebra-Galho) 
arrumava a casa, cozinhava a comida e servia 
a refeição aos convivas; Marta (Faz de Conta) 
escutava as palavras da sabedoria da vida, coisa 
que nunca lhe seria tirada.

Os dois amavam a natureza e gostavam dos 
pássaros, mas cada um tinha uma visão diferente do 
arvoredo. As árvores formavam a sanga, pomar, a 
floresta, para Faz de Conta, enquanto para Quebra-
Galho as árvores serviam para agasalho dos ninhos 
e dos piares e o rio que passava pertinho da casa 
era a glória do devaneio. 

Os irmãos eram hábeis na arte de fazer pão. 
Um fazia pães bem à moda dos padeiros, todos do 
mesmo formato e do mesmo tamanho, o outro fazia 
pães em forma de pombos e dizia que depois de 
prontos eles voariam direto para o céu da boca. Os 
pães eram pombinhos e tinham asas para voar. 

Na escola, os irmãos aprenderam que além 
da língua que falavam existiam muitas outras 
línguas. Para Faz de Conta, nada era igual à 
língua materna do Coração, à língua da poesia, 
essa era a verdadeira língua e estava presente em 
todos os idiomas. 

Com os pais e com os avós, os meninos 
aprenderam o valor da virtude. A alegria é uma 
virtude, a ternura é uma virtude. Um abraço sem 
ternura não é um abraço, é um laço. Uma pessoa 
sem ternura é um ser ausente e ensinavam também 
que “entre as palavras é preciso deixar um espaço 
para o lume da ternura”.

O livro de Maria Carpi é um texto em prosa 
poética que conduz o leitor a refletir sobre a vida, 
sobre as diferenças entre as pessoas, sobre a 
aceitação do outro, sobre a amizade e, acima de 
tudo, a ver que o belo da vida muitas vezes está 
pertinho de nós e não o enxergamos. Há muita coisa 
bonita nas páginas desse livro, não se impressione 
com o título, não tenha preconceito, dê um mergulho 
na história desses dois meninos que estão 
descobrindo o mundo. 

A autora é gaúcha e pouco divulgada no Brasil, 
mas seus livros já foram traduzidos para o francês e 
para o italiano. Em 1990, obteve o Prêmio Revelação 
Poesia da Associação Paulista de Críticos de Arte 
(APCA). Seus poemas foram incluídos no livro A 
Literatura Feminina no Brasil Contemporâneo, 
organizado por Nelly Novaes Coelho.

A respeito deste livro, o escritor Luiz Ruffato fez 
este comentário: “Linda a história! Escrita com 
poesia e sabedoria – aliás, sabedoria e poesia 
confluem para um texto que nos leva para o mundo 
do ontem e do amanhã, da fantasia e do sublime. 
Eu, pretensiosamente, me encontrei na fábula”.

Nota literária
A UBE-PB instituiu um concurso literário 

de literatura e já foram conhecidos os cinco 
vencedores: Tarcísio Pereira, Bruno Gaudêncio, 
Marineuma Oliveira, José Nunes e Gilmar Mendes. 
A publicação dos livros receberá o patrocínio 
da Prefeitura Municipal de João Pessoa e os 
lançamentos ocorrerão na FCJA.

Sem preconceitos

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

O Cine Bangüê, cinema da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc), continua a Mostra de Cinema 
Francês, como parte da programação 
do ‘Mês da Mulher’. A programação 
é uma ação junto à Cinemateca da 
Embaixada Francesa e tem apoio da 
Aliança Francesa de João Pessoa.

Hoje será reexibida a animação Ca-
lamity, a partir das 19h30. O longa-me-
tragem é uma cinebiografia de uma 
famosa figura do Velho Oeste norte
-americano: Jane Calamidade, abor-
dando desde a infância dessa mítica 
personagem.

Amanhã, no mesmo horário, será a 
vez de outra animação, L’extraordinai-
re voyage de Marona. Vítima de um aci-
dente, uma cachorrinha se lembra dos 
diferentes tutores que amou incondi-
cionalmente. Com sua empatia infa-
lível, Marona trouxe leveza e inocên-
cia a cada um dos lares em que viveu.

Na próxima quinta (24), será reexi-
bido a ficção que abriu a mostra Reve-
nir, de Jessica Palud, às 19h30.

A programação da Mostra de Ci-
nema Francês se encerra com exibição 
dupla no próximo sábado (dia 26): a 
partir das 16h será exibida a anima-
ção L’extraordinaire voyage de Marona, 
em seguida, às 18h, o clássico Cleo - de 
5 à 7 tem nova exibição.

Todas as entradas são gratuitas, e 
o público deve apresentar na entra-
da o cartão de vacinação da Covid-19. 
Os ingressos serão distribuídos uma 
hora antes de cada sessão.

Animação será exibida na 
Mostra de Cinema Francês

Cine Bangüê

Através do QR Code 
acima, acesse o trailer 

oficial de ‘Calamity’

Da Redação
Imagem: Divulgação

Jane Calamidade em ‘Calamity’
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EM cartaz
ESTREIA

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

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

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

CONTINUAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

Imagem: Divulgação

Em ‘Os Caras Malvados’, protagonistas são animais ladrões com longa ficha criminal e travessuras



12    A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de março de 2022 EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoCultura

Em Cabedelo, atividades comemorativas trazem espetáculos, debate, apresentações de cultura popular e oficinas

Teatro Santa Catarina celebra 35 anos
Aniversário

Reformas do Santa Catarina foram concluídas há pouco mais de dois anos; o teatro de Cabedelo surgiu em um momento de extrema ebulição cultural na Paraíba

Ciranda do Mestre Benedito (abaixo) está entre as manifestações de cultura popular que serão apresentadas no equipamento, que terá capacidade de ocupação reduzida a 80% do espaço

Fo
to

: S
ec

om
-P

B

Há 35 anos um teatro abriga as 
manifestações criativas do povo de 
Cabedelo, na Região Metropolitana 
de João Pessoa. O cenário cultural 
da cidade portuária tem em seu epi-
centro o Teatro Santa Catarina, que 
se abre à comunidade para celebrar 
a data com uma programação espe-
cial durante toda essa semana. O ca-
lendário de ações, que se iniciou on-
tem e segue até o próximo domingo 
(27), traz espetáculos teatrais, deba-
tes, apresentações de cultura popu-
lar e oficinas. As atividades são gra-
tuitas e têm capacidade de ocupação 
reduzida a 80% do espaço.

Hoje e amanhã, sempre às 9h, 
acontece a oficina de ‘Teatro e Lite-
ratura’, com o ator e multiplicador 
do método Teatro do Oprimido, Flá-
vio José Rocha. A ação é voltada para 
adolescentes de 13 a 17 anos que terão 
a experiência de participar de técni-
cas, jogos e exercícios de preparação 
de elenco elaborados pelo célebre tea-
trólogo brasileiro Augusto Boal. Os 
jovens cabedelenses serão instigados 
a pensar na transformação da reali-
dade sociocultural através do diálo-
go e do teatro. A inclusão de coletivos 
sociais marginalizados está intima-
mente ligada ao Teatro Santa Catari-
na desde a sua fundação, em 1987, até 
os dias atuais.

Foi para abrigar o grupo Teatro 
Experimental de Cabedelo (Teca), 
criado no final da década de 1970, 
que o prédio foi erguido. A reivindi-
cação partiu da companhia dirigida 
pelo teatrólogo e folclorista Altimar 
Pimentel, morto em 2008. E a pro-

gramação vai explorar as apresen-
tações já na sexta-feira (25), às 10h, 
com o espetáculo A Terra é uma mu-
lher e meu útero, o universo, do grupo 
Cidadania em Cena, formado por 
alunas do Instituto Federal da Pa-
raíba (IFPB). No mesmo dia, às 19h, 
será a vez do monólogo, A paz é uma 
desgraça, de Renálide Carvalho.

“O surgimento do teatro ocorreu 
num momento de extrema ebulição 
cultural na Paraíba e principalmen-
te em Cabedelo. Saíamos de uma di-
tadura militar e ao mesmo tempo a 
cidade respirava as expressões cul-
turais tradicionais locais, inclusive 
com importantes trabalhos de pes-
quisa nas áreas de música, teatro e 
cultura popular. Isso tudo foi cana-
lizado e contribuiu para a edificação 
do equipamento cultural. Então não 
há como falar da história e da impor-
tância do Teatro Santa Catarina sem 
retomar esse passado que ainda é tão 
presente, inclusive nesse momento 
de celebração com a presença de gru-
pos tradicionais locais”, narra sobre 
esse período histórico o presidente 
da Funesc, Pedro Santos. 

Não é todo equipamento de pro-
moção e debate cultural que pode 
se orgulhar de ter sido influencia-
do por um grupo de Coco de Roda 
e Ciranda, expressões artísticas fru-
to da junção de cultura negra e dos 
povos indígenas. Trata-se do Teca 
de Cabedelo, do Mestre Benedito, 
grupo que foi oficializado em 1976, 
mas o início das atividades remonta 
aos anos 1950. Atualmente, o Coco 
e Ciranda do Mestre Benedito é co-
mandado por sua filha, Dona Teca 
do Coco, reconhecida como mestre 
das Artes.

“Creio que o equipamento traz 
duas missões muito significativas. 
Primeiro funciona como palco para 
as celebrações, manifestações e pro-
duções da cidade de Cabedelo. É 
algo relacionado ao pertencimento, 
mesmo. O teatro é mais das pessoas 
da cidade do que do poder público e 
isso é muito importante. Além disso, 
é também uma referência para es-
petáculos em circulação, garantin-
do em vários momentos o intercâm-
bio entre artistas e proporcionando 
o acesso da população a novas pro-
duções artísticas”, destaca o presi-
dente da Funesc.

As comemorações pelos 35 anos 
do Teatro Santa Catarina serão encer-
radas no domingo (27), às 19h, com A 
Revolta dos Bichos, espetáculo da Cia. 
de Artes Saltimbancos. Inspirado e 
adaptado do texto original Os Saltim-
bancos, do italiano Sérgio Berdotti ba-
seado no conto Os músicos de Bremen, 
dos irmãos Grimm, a peça infantil é 
um musical feito para todas as ida-
des que expõe uma crítica político-
social representada alegoricamente 
pelos personagens centrais do Burro, 
do Cachorro, da Galinha e da Gata. 
Trata-se de uma fábula musical que 
levanta questões sociais de modo lú-
dico sobre a representação do traba-
lho e a importância da arte no pro-
cesso de formação do sujeito.

O Teatro Santa Catarina teve a 
conclusão de suas reformas entre-
gues há pouco mais de dois anos e re-
cebeu um investimento na ordem de 
R$ 4,5 milhões do Tesouro Estadual. 
Foi quando o local gerido pela Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba pas-
sou por sua primeira grande inter-
venção desde a sua fundação. 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com Serviço

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA DO 
EVENTO

n TERÇA-FEIRA (DIA 22)
- 9h - Oficina Teatro e Literatura 
com Flavio José Rocha (15 
vagas)

n QUARTA-FEIRA (DIA 23)
- 9h - Oficina Teatro e Literatura 
com Flavio José Rocha
- 19h - Oficina de Teatro com 
Humberto Lopes

n SEXTA-FEIRA (DIA 25)
- 10h - Espetáculo ‘A Terra é 
uma mulher e meu útero, o 
universo’ (130 lugares)
 - 19h - Monólogo ‘A paz é uma 
desgraça’ de Renálide Carvalho
- 20h - Debate ‘A força da 
mulher nos tempos de Covid-19’
Mediação: Renálide Carvalho
Convidados: Jornalista Amanda 
Falcão, Cufa, Marisqueiras, 
Artesãs Farol de Cabedelo e 
Coletivo Cabedelo Forte

n SÁBADO (DIA 26)
- 19h - Apresentações de 
Cultura Popular - Tambores 
do Forte e Coco e Ciranda do 
Mestre Benedito (130 lugares)

n DOMINGO (DIA 27)
- 19h - Espetáculo ‘A Revolta 
dos Bichos’ - Cia. de Artes 
Saltimbancos (130 lugares) 

Teatro Santa Catarina (Av. 
Pastor José Alves de Oliveira - 
Camalaú, Cabedelo)

Foto: Reprodução/Facebook

Foto: Secom-PB
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O governador João Aze-
vêdo anunciou, ontem, du-
rante o programa Con-
versa com o Governador, 
transmitido pela Rádio Ta-
bajara, que a Companhia 
de Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa) vai retomar 
o bombeamento de água 
reativando o abastecimen-
to para cidades do Brejo 
paraibano. Isso se deve ao 
volume de chuvas registra-
do ultimamente nas áreas 
contempladas. 

João Azevêdo expres-
sou alegria pela chegada 
de chuvas em cidades que 
sofrem com os efeitos da 
forte estiagem. “Graças a 
Deus, essas chuvas que 
chegaram à região do Bre-
jo começam a permitir que 
a gente retome o bombea-
mento de alguns sistemas 
de abastecimento. Então, 
hoje está sendo retomado 
o bombeamento para a ci-
dade de Belém e o Distrito 
de Rua Nova. Vamos fazer 
um calendário de abasteci-
mento durante 15 dias para 
esta região. No dia 4 de 
abril já começa o bombea-
mento para Caiçara, Lo-
gradouro, Cachoeirinho e 
Braga”, afirmou.

“Estamos também em 
fase de teste para que a 
gente possa, a partir de sá-
bado (26), colocar água no 
município de Pirpirituba. 
Colocando água nessa ci-
dade, instalamos as bom-
bas e continuamos com o 
abastecimento para aque-
la região, sendo mais oito 
cidades beneficiadas. É um 

momento importante, por-
que também como choveu 
na região de Bananeiras 
e Solânea, vamos poder, 
em breve, começar o bom-
beamento, diminuindo o 
impacto dessa estiagem 
tão forte. As chuvas estão 
chegando e os níveis das 
barragens aumentando”, 
acrescentou o governador.

A retomada de obras, como a pavimentação de várias estradas ligando municípios do Estado, foi anunciada ontem pelo governador, que também tratou da retomada do abastecimento d’água na região do Brejo

O ex-governador Rober-
to Paulino (MDB) disse, on-
tem, que o ato de apoio dos 
correligionários do seu par-
tido a reeleição do governa-
dor João Azevêdo (PSB) será 
realizado na sexta-feira, às 
11h, em Guarabira. O chefe 
do Executivo estadual con-
firmou presença.

 “Vamos levar nossa so-
lidariedade e o nosso abra-
ço, assim como nosso apoio 
político ao governador João 
Azevêdo, que vem a Gua-
rabira prestigiar o evento 
com os verdadeiros líderes 
brejeiros. Várias lideran-
ças do MDB estarão presen-
tes, a exemplo de prefeitos, 

vereadores, vice-prefeitos, 
ex-vereadores e também ex
-prefeitos.”, explicou o ex-go-
vernador Paulino.

O evento terá a presen-
ça de várias caravanas, vin-
das de municípios do Bre-
jo além de outras regiões 
do estado, como Sapé, Mari, 
Cruz do Espírito Santo, So-
brado, Riachão do Poço, Cajá, 
Caldas Brandão, Mulungu, 
Alagoinha, Cuitegi, Araça-
gi, Alagoinha, Areia, Alagoa 
Grande, Pirpirituba, Tacima, 
Araruna, Serra da Raiz, Pi-
lões, Pilõezinhos, Duas Es-
tradas, Capim, Rio Tinto e 
Mamanguape, entre outros.

PSB recebe a filiação de 

mais um deputado.
O PSB ganhou mais um 

parlamentar em suas fileiras. 
O deputado estadual Júnior 
Araújo, ex-Avante, se filiou 
ontem ao Partido Socialista 
Brasileiro para buscar sua 
reeleição na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba.

“O PSB será o partido que 
vou disputar a reeleição ao 
cargo de deputado estadual 
em outubro próximo para 
continuar contribuindo e tra-
balhando por uma Paraíba 
cada vez melhor”, escreve 
Júnior Araújo nas suas re-
des sociais.

Quem também fez pos-
tagem nas suas redes sociais 

foi o governador João Azevê-
do, que elogiou a escolha do 
deputado e confirmou que 
outros nomes da politica pa-
raibana irão se filiar ao PSB.

“Acabo de receber a filia-
ção ao PSB do valoroso de-
putado Junior Araújo, que 
disputará a reeleição para a 
Assembleia Legislativa pelo 
nosso partido. Estamos mon-
tando um grande time tam-
bém para as disputas pro-
porcionais e Junior Araújo 
soma-se a vários outros com-
panheiros e companheiras 
que já confirmaram seus no-
mes e em breve anunciarão 
a filiação”, postou o gover-
nador.

eleições

Dissidentes do MDB farão ato de apoio 

Governador anuncia retomada do bombeamento para cidades da região por causa das últimas chuvas na área

Abastecimento de água é reativado
no brejo

Foto: ReproduçãoFoto: Francisco França/Secom-PB

O programa de novas 
obras rodoviárias e traves-
sias urbanas do Governo 
do Estado ganhou novos 
investimentos. Serão mais 
de R$ 530 milhões injeta-
dos para a construção de 
386 quilômetros de asfal-
to que cortará a Paraíba de 
ponta a ponta. O anúncio 
foi feito ontem, durante o 
programa Conversa com 
o Governador, veiculado 
a nível regional através da 
Rádio Tabajara. 

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (PSB), res-
saltou que o lançamento de 
novos volumes de investi-
mentos, principalmente em 
obras no estado, tem sido 
uma rotina. “É uma práti-
ca do Governo fazer esses 
lançamentos, mas especi-
ficamente na nossa malha 
rodoviária que ainda mui-
to precisa ser feito. Esta-
mos ampliando, mais uma 
vez, o programa de estra-
das, além de tudo que está 
sendo feito por toda a Pa-
raíba”, anunciou durante o 
programa. 

Ao todo, serão 42 novas 
cidades somadas às outras 
135 que estão com obras 
concluídas, em execução 
ou em processo de licitação. 
Ao todo, o DER está execu-
tando obras em 177 muni-
cípios do Estado. 

As obras executadas em 
todo o estado geram renda 
e emprego, além do próprio 
benefício que a obra traz, 
segundo enfatizou o chefe 
do executivo Estadual. Ele 
comentou ainda sobre a se-
gurança financeira do Esta-
do, que garante a execução 
de obras desse porte. “Esse 
é um programa que pode 
ficar certo, cada morador 
de cada município benefi-
ciado, as obras serão reali-
zadas porque os recursos 
estão devidamente garan-
tidos”. 

Municípios beneficiados
Aguiar; Alagoa Nova; 

Alagoinha; Algodão de 
Jandaíra; Araruna; Bayeux; 
Boqueirão - acesso a barra-
gem; Brejo dos Santos; Ca-
jazeirinhas; Carrapateira; 
Catolé do Rocha; Congo; 
Desterro; Dona Inês; Gado 
Bravo; Itaporanga; Itaporo-
roca; Jericó

Junco do Seridó; Juru; 
Lucena;  Ma lta;  Ol ho 
D’água; Paulista; Pedro Ré-
gis; Picuí; Pilar; Pombal; 
Queimadas; Quixaba; San-
ta Cecília; Santa Helena; 
Santa Inês; Santa Terezi-
nha; São Bentinho; São José 
de Princesa; São Sebastião 
do Umbuzeiro; Serra Gran-
de; Serraria; Tabuleiro; Ta-
cima e Uiraúna. 

Tá na Mesa
Ainda durante o pro-

grama, o governador tam-
bém anunciou novos in-
vestimentos para combater 
a insegurança alimentar 
no Estado. A ampliação do 
programa Tá na Mesa para 
mais 56 cidades do estado 
com mais de cinco mil ha-
bitantes, passando a aten-
der 147 municípios em toda 
a Paraíba.  A população dos 
municípios contemplados, 
terá acesso a refeições for-
necidas diariamente, a R$ 
1,00. 

Além disso, o gover-
nador comentou sobre o 
trabalho que vem sendo 
desenvolvido no estado, 
desde o início da pande-
mia, para garantir a segu-
rança alimentar da popula-
ção. A exemplo da criação 
de novos restaurantes po-
pulares. Ao todo, a Paraíba 
tem 10 restaurantes desse 
tipo. “Entregamos seis Res-
taurantes Populares. An-
tes tinham quatro. Implan-
tamos o programa Prato 
Cheio; aumentamos o valor 
do Cartão Alimentação e o 
abono natalino; fizemos as 
aquisições de alimentos na 
Agricultura Familiar, cria-
mos o Tá na Mesa, entre 
outras ações para comba-
ter a insegurança alimen-
tar”, disse. 

Municípios beneficiados
Aguiar, Cabaceiras, Al-

cantil, Damião, Vieirópolis, 
Borborema, Boa Ventura, 

Curral de Cima, Sertãozi-
nho, Santana de Manguei-
ra, Baraúna, Nova Pal-
meira, Boa Vista, Caiçara, 
Areial, Serra Redonda, San-
tana dos Garrotes, Cuite-
gi, Capim, Maturéia, Ma-
rizópolis, Condado, Santa 
Cruz, Santa Cecília, Pilões, 
Diamante, Brejo dos San-
tos, Olho D’água, São José 
de Caiana, Cuité de Ma-
manguape, Pedro Régis, 
Barra de São Miguel, Iga-
racy, Caldas Brandão, Ca-
malaú, Serraria, São José 
dos Ramos, Nova Olinda, 
Ibiara, Santa Helena, Mon-
tadas, Malta, Pedra Lavra-
da, Cubati, Sobrado, Lagoa 
de Dentro, Jericó, São Ma-
mede, São José da Lagoa 
Tapada, Casserengue, São 
Miguel de Taipu, Belém do 
Brejo do Cruz, Livramento, 
Nazarezinho, Junco do Se-
ridó, Cacimbas.

Sobre o programa
O programa Tá na Mesa 

foi criado com o objetivo de 
melhorar as condições nu-
tricionais das famílias em 
condição de pobreza, dos 
trabalhadores informais e 
da população em situação 
de vulnerabilidade social 
de insegurança alimentar. 
Além de fomentar a rede de 
comércio de alimentação 
dos municípios da Paraí-
ba, bem como toda a cadeia 
de abastecimento e forneci-
mento de suprimentos. 

Mais de R$ 500 milhões em investimentos
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

“Estamos 
também em 
fase de teste 
para que a 
gente possa, 
a partir de 
sábado (26), 
colocar água 
no município 
de Pirpirituba. 
Colocando 
água nessa 
cidade, 
instalamos 
as bombas e 
continuamos 
com o 
abastecimento 
para aquela 
região

João Azevêdo

O Partido Liberal (PL) 
confirmou para sexta-fei-
ra, no auditório do Gar-
den Hotel, em Campina 
Grande, a partir das 9h, 
filiações de novos inte-
grantes da legenda no Es-
tado e também um debate 
sobre a pré-candidatura 
a reeleição do presiden-
te da República, Jair Bol-
sonaro.  

Segundo o presidente 
estadual da legenda, o de-
putado federal Welling-
ton Roberto, vários nomes 
já confirmaram presença 
no evento. Entre eles des-
taques para o deputado es-
tadual Cabo Gilberto, a ex
-primeira dama do Estado, 
Pâmela Bório, a professora 
universitária Leila Fonse-

ca (ex-candidata ao Sena-
do em 2018 e esposa do ex-
vereador de João Pessoa, 
Djanilson da Fônseca), os 
deputados estaduais Caio 
Roberto e Wallber Virguli-
no, além do agente da Po-
lícia Federal, Caio da Fe-
deral. 

Outros nomes que 
também participarão do 
evento são o estudante de 
Medicina Cristóvão Quei-
roga (filho do atual Mi-
nistro da Saúde, Marcelo 
Queiroga) e que assumi-
rá a direção do PL Jovem, 
na Paraíba, e Tércio Ar-
naud (Assessor Especial 
da Presidência da Repú-
blica, no Gabinete Princi-
pal do Palácio do Planal-
to, em Brasília). 

PL também terá evento
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A Comissão de Consti-
tuição, Justiça, Redação e Le-
gislação Participativa (CCJ) 
da Câmara Municipal de 
João Pessoa apreciou, on-
tem, 53 matérias. Entre as 
principais, foram aprovados 
32 Projetos de Lei Ordiná-
ria, três Projetos de Decreto 
Legislativo e duas Medi-
das Provisórias. O colegia-
do ainda manteve um veto 
do Executivo municipal e 
rejeitou outros nove proje-
tos. Ainda foram retirados 
de pauta quatro projetos e 
um outro recebeu pedido 
de vista.

Entre as principais, duas 
se destacam. A primeira é a 
medida provisória 16/2021 
que convalida atos adminis-
trativos de gestão orçamen-
tária e financeira praticados 
no exercício financeiro de 
2021, para ajustar as refor-
mas administrativas que al-
teraram substancialmente a 
estrutura orgânica da PMJP, 
pois o orçamento de 2021 ha-
via sido formulado com base 
na estrutura administrativa 
existente em 2020. 

Já a outra, uma MP, tam-
bém, a 17/2021, institui des-
contos temporários no Im-
posto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urba-
na (IPTU) e no Imposto so-

Trâmite
Ainda foram 
retirados de 
pauta quatro 
projetos e um 
outro recebeu 

pedido 
de vista

Vereadores mantiveram um veto do Executivo municipal e rejeitaram outros nove projetos na sessão de ontem

CCJ aprova duas medidas provisórias
53 matérias

A população dos bair-
ros que fazem parte da 2ª 
e 3ª Regiões da Participa-
ção Popular pode conti-
nuar elegendo as melho-
rias que quer para seus 
bairros e comunidades. 
Através do link: http://
joaopessoa.pb.gov.br/vo-
ceprefeito/, os moradores 
escolhem as três princi-
pais políticas públicas. As 
demandas serão apresen-
tadas na primeira audiên-
cia pública, marcada para 
o dia 7 de abril, no Cen-
tro de Educação Integra-
da (CEI), em Mangabeira.

O programa foi de-
senvolvido pela Unidade 
Municipal de Tecnologia 
da Informação (UMTI) e, 
para votar, o morador pre-
cisa apenas cadastrar seu 
CPF e ter direito apenas a 
votar uma vez. Os bairros 
da 2ª Região são Penha, 

Quadramares, Altiplano, 
Cabo Branco, Tambaú, Sei-
xas. Também fazem parte 
as comunidades Jacarapé, 
Aratu, Vila dos Pescado-
res, Rio do Cabelo, Vila do 
Sol, Vila São Domingos, 
Rabo do Galo, Vila Man-
gueira, Barreira do Cabo 
Branco e Paulino Pinto.

Já os bairros da 3ª Re-
gião são Mangabeira I, II, 
III, IV, V, VI e VII, Cida-
de Verde I e II. As comu-
nidades são Aratu, Giras-
sol I e II, Feirinha, Jardim 
Mangueira, Nova Espe-
rança, IPEP, Projeto Mariz 
I, II e III, Patrícia Tomaz, 
Conjunto dos Militares, 
do Balcão.

Ao todo, serão feitas 
sete audiências públicas 
realizadas pela Secretaria 
Executiva da Participação 
Popular (SEPP), através do 
programa ‘Você Prefeito’. 

O deputado federal Pa-
trick Dorneles (PSD) pas-
sou a integrar a Frente Par-
lamentar de Doenças Raras 
na Câmara dos Deputados. 
Ele é o primeiro parlamen-
tar com doença rara a com-
por o Congresso Brasilei-
ro. A Frente tem o objetivo 
de debater de forma mais 
aprofundada essas enfer-
midades e trabalhar pela 
implementação de políti-
cas públicas que garantam 
diagnóstico e tratamento 
de qualidade.

“Estou muito feliz em 
compor essa Frente Par-
lamentar para contribuir 

mais efetivamente nas dis-
cussões e formatações de 
políticas públicas que aju-
dem os irmãos que pos-
suem algum tipo de doença 
rara. “Aqui faço uma pro-
fecia: em breve teremos a 
Frente Parlamentar de Pes-
soas com Doenças Raras”, 
destacou o deputado du-
rante a assinatura do do-
cumento de ingresso na 
Frente Parlamentar, que é 
coordenada na Câmara Fe-
deral pelo deputado Diego 
Garcia (Pode-PR).

Patrick Dorneles é re-
ferência na luta pelos di-
reitos das pessoas com de-

bre Transmissão Onerosa 
de Bens Imóveis e Direitos 
a eles Relativos (ITBI). De 
acordo com o documento, 
fica concedido desconto de 
5% no valor do lançamen-
to IPTU para o exercício de 
2022. Também fica conce-
dido o desconto de 30% no 
ITBI, quando recolhido em 
parcela única até o dia 31 de 
março de 2022. 

Outra MP aprovada pela 
CCJ determina que fica sus-
pensa a obrigatoriedade de 
realização de processo sele-
tivo prevista na Lei Muni-
cipal nº 14.375, de 22 de de-
zembro de 2021, enquanto 

durar o Estado de Emergên-
cia em Saúde Pública de Im-
portância Nacional (Espin) 
em decorrência da infecção 
humana pelo coronavírus 
responsável pela Covid-19, 
do Ministério da Saúde, em 
conformidade com a Cláu-
sula Décima Terceira do 
Termo de Ajustamento de 
Conduta firmado com o Mi-
nistério Público Estadual.

Já o Projeto de Lei 
824/2021 cria a política de in-
centivo aos esportes e even-
tos culturais, denominadas 
‘Atleta e Artista Social’, e será 
coordenada pela Secretaria 
de Gestão Governamental 

e com a finalidade de aju-
dar atletas, atletas-guias, pa-
ratletas, e artistas culturais 
com comprovado potencial 
para representar o municí-
pio de João Pessoa em even-
tos e campeonatos regionais, 
nacionais e mundiais, visan-
do tornar a capital paraiba-
na uma referência esportiva 
e cultural além de dar visibi-
lidade ao município. 

Outro Projeto aprovado 
pela CCJ, dispõe sobre a exe-
cução do Plano Diretor de 
Reassentamento e Relocali-
zação (PDRR) do Complexo 
Beira Rio pela administra-
ção pública do poder execu-

tivo de João Pessoa, além de 
regulamentar suas modali-
dades, benefícios e institu-
tos, no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento Urba-
no Integrado e Sustentável 
da cidade.

Ainda entre as matérias 
aprovadas pelo colegiado, 
em forma de destaques os 
seguintes Projetos de Lei Or-
dinária de autoria dos verea-
dores: Bruno Farias (Cidada-
nia), criando o Programa de 
Apadrinhamento Afetivo 
de Idosos, que tem por obje-
tivo acolher e amparar pes-
soas idosas junto a entidades 
assistenciais públicas ou pri-

vadas; e Chico do Sindicato 
(Avante), que prevê medidas 
de segurança, prevenção e 
combate à violência contra 
profissionais da Educação; 
e o Projeto de Lei  902/2022, 
do presidente da Comissão, 
Odon Bezerra (Cidadania), 
que regulamenta a obriga-
toriedade das empresas de 
aplicativos que oferecem 
serviços de delivery exigi-
rem, no ato do cadastramen-
to, documentação que com-
provem o cumprimento nas 
normas de segurança exigi-
das pelo Código de Trânsito 
Brasileiro.

Ainda foram aprova-
dos os seguintes Projetos 
de Decreto Legislativo con-
cedendo o Título de Cida-
dão Pessoense: o 48/2022, 
do vereador Marmuthe 
Cavalcanti, concedendo a 
honraria ao superintenden-
te da Controladoria-Geral 
da União (CGU) na Paraí-
ba, Severino Souza de Quei-
roz; o 50/2022, do presiden-
te da CMJP, vereador Dinho 
(Avante) concedendo a cida-
dania ao advogado Ronny 
Charles Lopes de Torres; e o 
54/2022, do Coronel Sobrei-
ra (MDB), concedendo o Tí-
tulo vice-almirante da Mari-
nha do Brasil André Moraes 
Ferreira.

Vereadores da CCJ atenderam a demanda dos processos, em sessão realizada de forma remota

Foto: CMJP

População pode decidir principais demandas do bairro

Patrick na Frente Parlamentar de Doenças Raras

VocÊ PrEFEito

câmara FEdEral

Equipe da Prefeitura ouve moradores em audiência pública sobre demandas do “Você Prefeito” para escolha de políticas públicas

Foto: Divulgação/PMJP

ficiência e doenças raras, 
graves e crônicas há mais 
de 10 anos. É reconhecido 
internacionalmente pela 

sua atuação, homenageado 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) com o 
prêmio Personalidade Que 

Se Doa. Ele convive com 
uma síndrome genética 
rara, Mucopolissacarido-
se IV-A.

De acordo com a Orga-
nização Mundial de Saú-
de (OMS), uma doença é 
definida como rara quan-
do atinge até 65 pessoas a 
cada 100 mil indivíduos. 
Estima-se que existem qua-
se oito mil doenças raras no 
mundo. No Brasil, segundo 
a Associação da Indústria 
Farmacêutica de Pesquisa 
(Interfarma), essas doen-
ças afetam em torno de 13 
milhões pessoas. Cerca de 
80% é de origem genética, 

enquanto as demais têm 
causas infecciosas, virais 
ou degenerativas. Nas elei-
ções de 2018, Patrick Dor-
neles obteve 13.809 votos, 
ficando como quinto su-
plente de deputado federal. 
Após Bruno Cunha Lima e 
Manoel Júnior assumirem 
mandatos eletivos de pre-
feitos, ele passou a ocupar 
a terceira suplência. Com a 
licença do titular, o depu-
tado Pedro Cunha Lima, e 
o gesto do suplente Rafa-
fá em abrir mão do man-
dato, Patrick foi convoca-
do para assumir o exercício 
do cargo.

Deputado quer debate amplo sobre políticas para doenças raras

Foto: Reprodução
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Ao menos cinco pessoas 
morreram na cidade de Pe-
trópolis, na Região Serrana 
do Rio, após novos temporais 
que atingem a cidade desde a 
tarde desse domingo (20). Os 
bombeiros resgataram uma 
pessoa com vida e há três ou-
tras desaparecidas. As chu-
vas na região já tinham deixa-
do 233 mortos há cerca de um 
mês e a cidade ainda se recu-
perava dos estragos.

Duas mortes foram re-
gistradas no Morro da Ofi-
cina, no Alto da Serra, a re-
gião mais atingida na chuva 
de 15 de fevereiro, onde fo-
ram registradas mais de 80 
mortes. Duas na Rua Washin-
gton Luiz, uma das principais 
do centro da cidade. Uma na 
Rua Pinto Ferreira, no bairro 
Valparaíso.

Nas últimas 24 horas, hou-
ve acumulado pluviométrico 
de 534.6 milímetros de chuva, 
o maior índice já registrado na 
história de Petrópolis. Em 10 
horas, choveu 415 milímetros 
somente na região de São Se-
bastião. Ao todo, 574 pessoas 
foram atendidas em pontos de 
apoio. As demais localidades 
com maior registro de chu-
va foram Coronel Veiga com 
375,2 milímetros, Dr. Thouzet 
com 363,8 milímetros e Vila 
Felipe, com 337,4 milímetros.

A Defesa Civil registrou 
126 ocorrências até o momen-
to (107 foram por escorrega-
mentos) e mantém o alerta 
para a previsão de mais chuva 
forte ontem, com alto risco de 
deslizamentos, principalmen-
te no primeiro distrito.

“Ainda temos previsão de 
chuva, pedimos que a popu-
lação fique atenta aos nossos 
informes”, pontuou o secretá-
rio de Defesa Civil, o tenente-
coronel Gil Kempers.

O governador do Rio, Cláu-
dio Castro (PL), viajou para 
Petrópolis, onde deverá se en-
contrar com o prefeito Rubens 
Bomtempo para discutir for-
mas de auxílio ao município. 
Ele afirmou que já liberou R$ 
200 milhões para obras emer-
genciais na cidade. Segundo 
o governador desde a noite 
de domingo, 150 bombeiros já 
estão trabalhando na região 
inundada pelas fortes chuvas.

Vídeos publicados nas 
redes sociais mostram ala-
gamentos enfrentados no-
vamente pela população de 
Petrópolis. Entre as regiões 
mais afetadas pela chuva es-
tão: Alto da Serra, Vila Felipe, 

São Sebastião, Quitandinha, 
Castelânea, Chácara Flora, 
Centro, Quissamã, Morin, In-
dependência, Mosela, Simé-
ria, Caxambu, Coronel Veiga, 
Estrada da Saudade, Salda-
nha Marinho, Vila Militar, 
Bingen, Carangola, Floresta, 
Itaipava, Provisória, Quar-
teirão Brasileiro e Valparaíso. 

Pontos de acolhimento
Com a previsão de chuva 

moderada a forte, podendo se 
intensificar na cidade, a Secre-
taria de Defesa Civil acionou 
os responsáveis pelos pontos 
de apoio em diferentes locali-
dades, para que fiquem de so-
breaviso para possível acio-
namento.

Todas as sirenes foram 
acionadas para o toque de mo-
bilização e, durante a vigência 
da chuva, continuarão sinali-
zando o risco de escorrega-
mento nas localidades.

Até o momento, 13 pontos 
de apoio estão abertos para 
o atendimento de 643 pes-
soas das localidades do Mo-
rin, Quitandinha, Amazonas, 
Vila Felipe, Sargento Boening, 
São Sebastião, Dr. Thouzet, 
Alto da Serra, Floresta, Inde-
pendência e Siméria.

A recomendação é que, em 
caso de emergência, a popula-
ção seja direcionada aos locais 
de acolhimento onde perma-
necerá em segurança até que 
a chuva cesse.

Segundo a pasta, 13 estru-
turas - a maior parte delas em 
escolas da rede pública - es-
tão preparadas para receber 
os moradores de áreas de ris-
co. Outros locais serão abertos 
de acordo com a necessidade 
e a partir do acionamento da 
Defesa Civil.

Novos temporais que atingiram a cidade no domingo deixaram cinco mortos, e há riscos de deslizamentos

Chuvas deixam Petrópolis em alerta
Cidade em perigo

n 

Recomendação 
é que, em caso 
de emergência, 
a população 
seja levada 
aos locais de 
acolhimento 
onde deve 
permanecer 
em segurança 
até que a chuva 
cesse

n 

MDB, União 
Brasil e PSDB 
se articulam 
para anunciar 
candidato no 
no dia 1º de 
junho

Foto: Corpo de Bombeiros/RJ
Márcio Dolzan 
Agência Estado

Equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos durante fortes chuvas que castigaram Petrópolis 

Cumprimento de exigênCias

Supremo revoga bloqueio do Telegram 

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes revogou 
no domingo (20) a ordem de 
bloqueio ao aplicativo Tele-
gram, após o cumprimento 
de determinações da Corte 
que estavam pendentes.

No sábado (19), ele havia 
dado prazo de 24 horas para 
o cumprimento de uma lis-
ta de determinações que in-
cluía a indicação de represen-
tante oficial do aplicativo no 
Brasil; o envio de informa-
ções sobre providências para 
combate à desinformação; e 
o cumprimento integral de 

decisões que determinaram 
retirada de conteúdo ou blo-
queio de canal.

De acordo com a decisão 
no domingo (20), o Telegram 
indicou Alan Campos Elias 
Thomaz como representan-
te legal no Brasil. O aplicativo 
informou que ele tem acesso 
direto à alta administração 
da plataforma, “o que garan-
tirá nossa capacidade de res-
ponder as solicitações urgen-
tes do Tribunal e de outros 
órgãos relevantes no Brasil 
em tempo hábil”.

Como medidas para com-
bate à desinformação no Bra-
sil, o Telegram citou o mo-
nitoramento dos 100 canais 

mais populares no país e o 
acompanhamento da mí-
dia brasileira. O aplicativo 
destacou que vai estabele-
cer relações de trabalho com 
agências de checagem e res-
tringir postagens públicas 
para usuários banidos por 
espalhar desinformação, 
além de atualizar termos de 
serviços e promover infor-
mações verificadas.

Em comunicado, o fun-
dador do Telegram, Pavel 
Durov, voltou a se desculpar 
com a Corte brasileira. “Pe-
dimos ao Tribunal que per-
mita que o Telegram conti-
nue suas operações no Brasil, 
dando-nos a chance de de-

monstrar que melhoramos 
significativamente nossos 
procedimentos”.

Para Alexandre de Mo-
raes, o aplicativo efetivou o 
cumprimento de todas as 
decisões. “Diante do expos-
to, considerado o atendi-
mento integral das decisões 
proferidas em 17/3/2022 e 
19/3/2022, revogo a decisão 
de completa e integral sus-
pensão do funcionamento do 
Telegram no Brasil”. O minis-
tro também determinou que 
a Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) e as 
demais empresas envolvidas 
suspendam as ações de blo-
queio do aplicativo.

Índice
Nas últimas 24 horas,  

houve acumulado 
pluviométrico de 534.6 
milímetros de chuva, 

o maior índice já 
registrado na história 
de Petrópolis. Em 10 

horas, choveu 415 
milímetros somente 

na região de São 
Sebastião

união de forças

Partidos podem ter candidatura única

Agência Brasil

O presidente nacional do 
PSDB, Bruno Araújo, voltou 
a dizer ontem, que a legen-
da, juntamente com MDB e 
União Brasil, com a possibi-
lidade de incluir Podemos, 
deve anunciar no dia 1º de 
junho candidatura única ao 
Planalto.

“MDB, União Brasil e 
PSDB tiveram espírito pú-
blico de condicionarem o re-
sultado aos critérios da esco-

lha desse candidato único”, 
afirmou Araújo durante ato 
de filiação ao PSDB do sena-
dor Alessandro Vieira, que 
se colocou como pré-candi-
dato ao governo de Sergipe 
pelo partido.

PSDB indicou o nome do 
governador João Doria como 
pré-candidato à disputa ao 
Planalto. Já o MDB anunciou 
o nome da senadora Simone 
Tebet (MS). Os tucanos ne-
gociam, ainda, formação de 
federação com o Cidadania, 
mecanismo que garante “fu-

são” durante quatro anos en-
tre as legendas.

Moro
Vieira, que era o pré-can-

didato ao Planalto pelo Cida-
dania, deixou o partido após 
divergências com o coman-
do da sigla.

Entusiasta antigo da can-
didatura de Sérgio Moro (Po-
demos) à Presidência, o sena-
dor disse, durante o evento, 
que não mudou a opinião so-
bre o ex-juiz. “Como o Cida-
dania fez um acordo com o 

PSDB, a consequência lógica 
dessa fusão é o apoio ao Do-
ria”, disse. Já está muito claro 
que isolados, tanto faz Doria, 
Moro ou Simone Tebet, não 
terão sucesso”, completou.

 Giordanna Neves 
Agência Estado

Bolsonaro rechaça possibilidade 
de interferência na Petrobras 

alta de preços

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) voltou a rechaçar 
ontem a possibilidade de in-
terferência na Petrobras e a 
culpar corrupção na estatal, 
além do ICMS, pela alta dos 
combustíveis. “Alguns que-
rem que a gente interfira na 

Petrobras. Não pode fazer 
isso. Até porque o próprio 
pessoal da Petrobras, a come-
çar pelo presidente, respon-
deria por ter aceitado uma 
interferência”, disse Bolsona-
ro em entrevista à Jovem Pan 
“Vilões são a roubalheira na 
Petrobras e o ICMS”.

Em ensaio para seu dis-
curso nas eleições de 2022, 

Bolsonaro tem jogado a re-
cente alta dos combustíveis 
no colo de casos de corrup-
ção em refinarias de petró-
leo nos governos petistas. 
“Se duas refinarias tivessem 
sido concluídas, já seríamos 
autossuficientes em diesel e 
gasolina, já seria suficiente 
para preço estar muito mais 
barato”.

Eduardo Gayer 
Agência Estado
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Um Boeing 737-800 da 
companhia aérea chinesa 
China Eastern Airlines 
com 132 pessoas a bordo 
caiu em montanhas no 
Sul da China durante um 
voo doméstico ontem. De 
acordo com a mídia lo-
cal, os trabalhadores de 
resgate não encontraram 
nenhum sinal de sobrevi-
ventes.

O avião estava voando 
da cidade de Kunming, 
capital da província de 
Yunnan, para Guang-
zhou, capital de Guang-
dong, que faz fronteira 
com Hong Kong.

Não houve nenhuma 
notícia imediata sobre a 
causa do acidente.

“Podemos confirmar 
que o avião caiu”, disse 
a China Eastern Airlines 
em uma declaração na 
qual também deu deta-
lhes de uma linha direta 
para parentes dos que es-
tavam a bordo.

A mídia citou uma 
autoridade de resgate di-
zendo que o avião havia 
se desintegrado e causa-
do um incêndio que des-
truiu árvores de bambu. 
O People’s Daily citou um 
funcionário do departa-
mento de combate a in-
cêndios da província que 
disse que não havia si-
nais de vida entre os des-
troços espalhados.

De acordo com a Ad-
ministração de Aviação 
Civil da China (CAAC) e 
a companhia aérea, a ae-
ronave, com 123 passa-
geiros e nove tripulantes 
a bordo, perdeu conta-
to sobre a cidade de Wu-
zhou.

O voo saiu de Kun-
ming às 13h11 (1h11 em 
Brasília), segundo os da-
dos do FlightRadar24, 
e deveria aterrissar em 
Guangzhou às 15h05 
(4h05 em Brasília).

Queda
O  av i ão,  q ue  o 

FlightRadar24 disse ter 
seis anos em operação, 
estava em cruzeiro a uma 
altitude de 29.100 pés às 
4h20 no horário de Bra-
sília. Pouco mais de dois 
minutos e 15 segundos 
depois, os dados mostra-
ram que a aeronave tinha 
descido para 9.075 pés.

Em outros 20 segun-
dos, a última altitude ras-
treada foi de 3.225 pés, 
indicando uma descida 
vertical de 31.000 pés por 
minuto, disse o FlightRa-
dar24.

Os dados meteoroló-
gicos on-line mostraram 
condições parcialmen-
te nubladas com boa vi-
sibilidade em Wuzhou 
no momento do acidente.

O presidente da Chi-
na, Xi Jinping, pediu que 
os investigadores deter-
minem a causa do aciden-
te o mais rápido possível 
para garantir a seguran-
ça “absoluta” da aviação, 
informou a emissora es-
tadual CCTV. As ações 
da Boeing caíam na pré
-abertura do mercado.

Aeronave, que caiu durante um voo doméstico, tinha 123 passageiros e nove tripulantes; não há sinais de sobreviventes

Boeing cai com 132 pessoas a bordo
na china

A AstraZeneca informou 
ontem que seu coquetel à base 
de anticorpos para prevenir e 
tratar a Covid-19 mantém ati-
vidade neutralizante contra 
subvariantes da variante Ômi-
cron do novo coronavírus, in-
cluindo a BA.2 altamente con-
tagiosa. O resultado foi obtido 
em estudo de laboratório inde-
pendente.

Esses são os primeiros da-

dos que analisam o impacto 
do tratamento Evusheld, da 
AstraZeneca, em “primas” da 
variante Ômicron, após recen-
te aumento global de casos. A 
farmacêutica anglo-sueca dis-
se, em dezembro, que outro es-
tudo de laboratório mostrou 
que o Evusheld mantinha ati-
vidade neutralizante contra a 
Ômicron.

Dados de estudo mais re-
cente, da Universidade de 
Washington, nos Estados Uni-

dos (EUA), mostraram que a 
terapia reduziu a quantidade 
de vírus detectada em amos-
tras - carga viral - de todas as 
subvariantes da Ômicron tes-
tadas em pulmões de ratos, 
afirmou a AstraZeneca. O es-
tudo ainda precisa ser revi-
sado.

O Evusheld foi testado con-
tra as subvariantes BA.1, BA.1.1 
e BA.2 da Ômicron. Também 
foi demonstrada no estudo li-
mitação da inflamação nos 

pulmões - sintoma crítico em 
infecções graves por Covid-19.

“As conclusões apoiam ain-
da mais o Evusheld como op-
ção potencialmente impor-
tante para ajudar a proteger 
pacientes vulneráveis, como 
os imunocomprometidos, que 
podem enfrentar resultados 
ruins se forem infectados pelo 
novo coronavírus”, disse John 
Perez, chefe de desenvolvi-
mento, vacinas e terapias imu-
nológicas da farmacêutica.

Nos testes, o Evusheld re-
duziu em 77% o risco de de-
senvolver Covid-19 sintomá-
tica, afirmou o regulador de 
medicamentos do Reino Uni-
do na semana passada, de-
pois de aprovar a terapia para 
prevenir infecções em adul-
tos com baixa resposta imune. 
Evusheld também demons-
trou salvar vidas e prevenir a 
progressão da doença, quan-
do administrado uma sema-
na após os primeiros sintomas.

da ômicron

Medicamento neutraliza subvariantes

Agência Brasil/Reuters 
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Bombardeio deixa, ao menos, oito mortos
guerra na ucrânia

Apesar das constantes ne-
gativas da Rússia de que es-
teja mirando em prédios ci-
vis, um bombardeio atingiu 
um shopping center de Kiev 
na noite do último domin-
go, matando pelo menos oito 
pessoas e destruindo pré-
dios próximos. Ontem, auto-
ridades de Odessa acusaram 
as forças russas de realizar 
um ataque a edifícios resi-
denciais.

O ataque com mísseis 
russos reduziu o amplo sho-
pping center Retroville em 
Kiev a uma ruína fumegan-

te, um dos ataques mais po-
derosos a abalar o centro da 
capital ucraniana desde o 
início da guerra no mês pas-
sado. Autoridades da cida-
de confirmaram ao menos 
oito pessoas mortas, embo-
ra o número provavelmen-
te aumente. 

A explosão foi tão pode-
rosa que jogou escombros a 
centenas de metros em to-
das as direções, sacudiu pré-
dios e derrubou uma parte 
do shopping transforman-
do o estacionamento em um 
mar de chamas. Ontem, cerca 
de 8h após o ataque, os bom-
beiros ainda lutavam contra 

as chamas enquanto solda-
dos e equipes de emergência 
vasculhavam os escombros 
em busca de sobreviventes 
ou vítimas.

Às 8h do horário local (3h 
de Brasília) os socorristas re-
tiraram seis corpos e os cobri-
ram com plástico - e tinham 
pouca esperança de encontrar 
sobreviventes. Um soldado 
no local disse que partes do 
corpo estavam espalhadas 
pelos destroços. 

No próprio shopping, ca-
nos estourados jogavam água 
em cascata através de uma 
confusão de metal e concre-
to emaranhados. Um prédio 

de escritórios ao lado ainda 
estava de pé, mas todas as ja-
nelas estavam estouradas e 
um fogo ardia dentro ao ama-
nhecer.

Embora Kiev esteja sob 
bombardeio há semanas, o al-
cance da devastação ao redor 
do shopping foi maior do que 
qualquer coisa relatada pela 
imprensa até agora, segundo 
o The New York Times.

As forças armadas ucra-
nianas travaram batalhas fe-
rozes nas cidades ao redor de 
Kiev e conseguiram empur-
rar as forças russas de volta 
a alguns lugares. A agência 
de inteligência de defesa bri-

tânica disse que a maior par-
te dessas forças estava a mais 
de 24 quilômetros do centro e 
que tomar Kiev continua sen-
do “o principal objetivo mili-
tar da Rússia”. 

Com a cidade aparente-
mente fora do alcance da ar-
tilharia, a Rússia recorreu a 
foguetes e bombas, muitas 
vezes visando infraestrutu-
ra civil e bairros. O shopping 
Retroville abrigava um cine-
ma multiplex, uma academia 
de ginástica e restaurantes de 
fast food como McDonald’s 
e KFC, além de uma galeria 
inteira dedicada a artigos es-
portivos, entre outras lojas.

Os países da União Eu-
ropeia (UE) acusaram on-
tem as forças armadas rus-
sas de cometerem crimes de 
guerra na Ucrânia, mas uma 
nova rodada de sanções con-
tra Moscou parece impro-
vável, apesar da pressão na 
Europa para que os respon-
sáveis por ataques contra ci-
vis sejam julgados.

Com as mortes de civis 
aumentando na cidade por-
tuária sitiada de Mariupol, 
a ministra das Relações Ex-
teriores da Alemanha, An-
nalena Baerbock, destacou 
o aumento dos ataques rus-
sos à infraestrutura civil, in-

cluindo hospitais e teatros. 
“Os tribunais terão que deci-
dir, mas para mim estes são 
claramente crimes de guer-
ra”, declarou.

O alto representante da 
UE para política externa, Jo-
sep Borrell, ressaltou, antes 
de presidir uma reunião dos 
ministros das Relações Exte-
riores do bloco de 27 países 
em Bruxelas, que “o que está 
acontecendo em Mariupol é 
um enorme crime de guerra. 
Destruindo tudo, bombar-
deando e matando a todos de 
forma indiscriminada. Isso é 
algo terrível.”

Borrell enfatizou que “a 
guerra também tem lei”. O 
Tribunal Penal Internacional 

(TPI), na Holanda, está cole-
tando evidências sobre pos-
síveis crimes de guerra na 
Ucrânia, mas a Rússia, assim 
como os Estados Unidos, não 
reconhece a jurisdição do tri-
bunal. O ministro das Rela-
ções Exteriores da Irlanda, 
Simon Coveney, disse que 
seu país está “certamente 
aberto a outros mecanismos 
de responsabilização em ter-
mos das atrocidades que es-
tão ocorrendo na Ucrânia 
agora”. Apesar disso, a impo-
sição de uma nova rodada de 
sanções - congelamento de 
bens e proibição de viagens 
- parece improvável por en-
quanto.

UE: Rússia comete crimes de guerra

O Kremlin disse ontem 
que as negociações de paz en-
tre a Rússia e a Ucrânia ainda 
não tiveram progresso signi-
ficativo.

Moscou acusou Kiev de pa-
ralisar as conversações de paz, 
fazendo propostas inaceitáveis 
à Rússia. A Ucrânia disse que 
está disposta a negociar, mas 
não se renderá nem aceitará ul-
timatos russos.

Falando a repórteres em te-
leconferência, o porta-voz do 
Kremlin, Dmitry Peskov, disse 
que ainda são necessários avan-
ços significativos nas negocia-
ções para uma possível reunião 
entre os presidentes Vladimir 

Putin, da Rússia, e Volodymyr 
Zelenskiy, da Ucrânia.

“Para que possamos falar de 
uma reunião entre os dois pre-
sidentes, é preciso fazer o de-
ver de casa. As conversações 
têm de ser realizadas e seus re-
sultados têm de ser acordados”, 
disse Peskov. “Não houve ne-
nhum progresso significativo 
até agora.”

Peskov também reiterou 
que a Rússia mostra mais dis-
posição do que os negociado-
res ucranianos para trabalhar 
em prol de um acordo. 

“Aqueles [países] que po-
dem, devem usar sua influência 
sobre Kiev para torná-la mais 
acomodativa e construtiva nes-
sas conversações”, afirmou.

Negociações não avançam
Agência Brasil/Reuters

Coquetel à base de anticorpos para prevenir e tratar a Covid-19 mantém atividade neutralizante contra subvariantes da variante Ômicron

Foto: NIAID

Agência Estado
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Com a disparada nos pre-
ços dos combustíveis, muitos 
motoristas têm optado pela 
a conversão dos veículos ao 
Gás Natural Veicular (GNV). 
A mudança tem representa-
do uma economia no orça-
mento mensal que, segun-
do a Companhia Paraibana 
de Gás (PBgás), chega a 41% 
na Grande João Pessoa e 39% 
em Campina Grande. 

O cálculo é feito com base 
em um veículo de desempe-
nho médio que roda 100 qui-
lômetros por dia e represen-
ta uma economia de R$ 798 
ao mês em relação à gasoli-
na. Usando a gasolina, o mo-
torista de João Pessoa gasta-
ria R$ 1.962,62 por mês, valor 
que cai para R$ 1.163,64 com 
uso do GNV. Já em Campina 
Grande, o valor gasto para 
abastecer com a gasolina é 
de R$ 1.990,65, e R$ 1.213,64 
com GNV, uma economia de 
R$ 777.  

Na percepção do proprie-
tário da New Gas, Roberto 
Alcântara Júnior, 31 anos, a 
procura por instalação de 
GNV oscila muito, porém, a 
tendência é aumentar dian-
te do preço da gasolina. “De 
novembro a dezembro do 
ano passado, o índice de con-
versão aumentou de 30% a 
40%. De janeiro até o início 
de março, o índice diminuiu 
na minha loja, tanto é que 
muitos clientes estavam re-
tirando o equipamento. Mas 
diante do preço abusivo da 
gasolina, a procura pelo ser-
viço tende a aumentar”, de-
clarou.

O proprietário-sócio Pie-
tro Lavor, da oficina PB Con-
vert GNV, localizada em 
Jaguaribe, afirma que a de-
manda pelo serviço vem cres-
cendo em João Pessoa, mas 
sua maior clientela é pernam-
bucana.

Economia com a troca chega a 41% em João Pessoa e a 39% em Campina Grande

Converter veículos ao GNV 
é opção para os motoristas

alta da gasolina

O Brasil é um grande produtor de petróleo, 
produzindo 2,9 milhões de barris por dia, ou 
170 milhões de toneladas equivalentes de 

petróleo (Mtpe) em 2020. Isso representa apenas 
3% da produção mundial, mas é mais do que é 
consumido no Brasil. Em 2020, por exemplo, o 
consumo de petróleo e seus derivados produzidos 
no Brasil ou importados foram de apenas 129 Mtpe, 
significando que exportamos liquidamente perto 
de 25% da nossa produção (a exportação bruta é 
maior, mas importamos derivados). Essa dinâmica 
deve se fortalecer nos próximos anos.

A nossa autossuficiência em petróleo e até 
disponibilidade de sobras para exportação não 
escaparam à atenção dos investidores nacionais 
e estrangeiros e são fatores que estão ajudando a 
manter o real forte nesse momento, apesar de toda a 
turbulência nos mercados financeiros mundiais.

Dada a situação confortável em relação à 
produção do petróleo, qual seria a melhor reação 
do governo à alta mundial dos preços desse 
produto? É a clássica pergunta para quem tem um 
ativo e se sente mais rico quando seu preço sobe, 
mas tem que ter cuidado para que essa situação 
não leve a decisões distorcidas.

Especificamente, quanto do aumento do preço 
do petróleo poderia não ser repassado para o 
diesel, gasolina e GLP?

Os dois principais aspectos a serem considerados 
nesse caso são (1) quais os impactos na produção 
nacional e bem-estar da população que o repasse 
para esses produtos pode trazer, e (2) quais recursos 
o governo teria para bancar uma suavização do 
repasse para o preço de alguns desses produtos.

Em relação ao primeiro aspecto, deve-se avaliar 
a importância relativa de se diminuir o impacto 
direto do repasse sobre a inflação versus o impacto 
indireto, ou de “segunda rodada”. Também merecem 
atenção as consequências sobre o bem-estar da 
população, especialmente daquela de menor renda.

De maneira muito simplificada, a boa prática 
é focar na suavização do preço do diesel, apesar 
desse item ter baixa participação no IPCA, e do 
GLP, pelo seu impacto no custo de alimentação, 
principalmente das famílias mais pobres. Como 
o diesel é essencial para o transporte — inclusive 
de passageiros nas cidades — qualquer aumento 
do seu preço rapidamente se difunde para o resto 
da economia, afetando a inflação de muitos itens, 
o que torna mais difícil a ação do Banco Central 
para garantir a estabilidade de preços. Mas é 
preciso responder se o governo dispõe dos recursos 
para fazer essa política.

Para endereçar esse segundo aspecto da 
discussão, é necessário avaliar quanto o governo 
consegue capturar da receita adicional que os que 
produzem petróleo no Brasil irão auferir quando o 
preço da commodity sobe.

A boa notícia é que o governo brasileiro, tanto 
na instância federal quanto subnacional, consegue 
capturar uma proporção significativa dessas 
receitas adicionais. Ou seja, o governo dispõe de 
instrumentos fiscais ou de gestão eficazes para 
aproveitar a grande produção de petróleo no 
Brasil e proteger a população e a economia em um 
momento de volatilidade, sem ter que interferir no 
funcionamento da Petrobras ou congelar preços.

A maneira mais simples de evitar as flutuações 
do diesel é compensar as refinarias e os 
importadores, pagando a diferença do valor do 
produto em função do preço internacional do 
petróleo e o preço no qual o governo quer mantê-lo 
no mercado doméstico. A implementação desse 
subsídio “ex-refinaria” é relativamente simples e 
fácil de auditar.

Também seria necessária uma medida 
provisória ou outra ação equivalente para permitir 
o gasto adicional para segurar os repasses do 
aumento do petróleo ao preço do diesel e GLP, de 
forma a endereçar os limites do gasto (teto) criado 
pela Emenda Constitucional 95. As exigências 
de urgência e imprevisibilidade que justificariam 
um crédito extraordinário se aplicam sem grande 
esforço ao aumento decorrente do conflito na 
Europa Oriental, sendo, no entanto, menos clara 
sua aplicação no caso genérico de crescimento 
da demanda observado na esteira da melhora da 
pandemia da Covid-19.

Implicações fiscais 
da alta dos preços 
globais do petróleo

Opinião

Conselho Regional de Medicina da Paraíba 
abre inscrições para efetuar concurso público

oportunidade

Começara ontem as inscri-
ções para o concurso do Con-
selho Regional de Medicina do 
Estado da Paraíba (CRM-PB). 
São seis vagas imediatas e 55 
de cadastro reserva para os 
cargos de agente fiscal, assis-
tente administrativo e técni-
co em informática, que exi-
gem formação completa de 
nível médio, com salário ini-
cial de R$ 2.625.

Os interessados devem 
acessar o site do Instituto de 
Desenvolvimento Institu-
cional Brasileiro (Idib) até as 
23h59 do dia 25 de abril de 

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Consumidor precisa ficar atento e buscar oficinas credenciadas para realizar a mudança no veículo

“Hoje os kits de 
quinta geração 
preservam 
integralmente 
o desempenho 
do veículo, sua 
economia e ainda 
contribuem com 
o meio ambiente, 
pois emitem 
menos poluentes

Pietro Lavor

Fotos: Roberto Guedes

2022. A taxa de R$ 70 deve-
rá ser paga até 24 horas após 
a emissão do boleto no ato da 
inscrição. As provas estão pre-
vistas para o dia 22 de maio 
nas cidades de João Pessoa, 
Campina Grande, Sousa e Pa-
tos. O concurso é válido por 
dois anos, podendo ser prorro-
gado por mais dois anos.

O Idib informou que man-
tém o compromisso de zelar 
pela segurança de todos os en-
volvidos em exames e demais 
eventos da instituição. Por-
tanto, assim como vem reali-
zando em outras provas pelo 

país, a banca atenderá às nor-
mas sanitárias vigentes para o 
enfrentamento à Covid-19, hi-
gienizando e desinfetando os 
locais de provas com a pulve-
rização de produtos químicos 
utilizados em ambientes hos-
pitalares, aferindo a tempe-
ratura corporal dos partici-
pantes, oferecendo álcool gel 
e tapetes sanitizantes na en-
trada e, também, garantindo 
o distanciamento social mí-
nimo de dois metros entre as 
pessoas. O uso de máscaras 
faciais será obrigatório para 
todos os presentes.

Vagas
São seis vagas imediatas 
e 55 de cadastro reserva 

para os cargos de 
agente fiscal, assistente 
administrativo e técnico 

em informática

Pietro ressalta ainda a im-
portância de escolher oficinas 
credenciadas pelo Inmetro, 
evidenciando as vantagens 
desse combustível. “Hoje os 
kits de quinta geração preser-
vam integralmente o desem-
penho do veículo, sua econo-
mia e ainda contribuem com 
o meio ambiente, pois emi-
tem menos poluentes”.  

Clientes
Motoristas de aplicativos, 

taxistas, motoristas de trans-
porte escolar e de alternati-
vos são os profissionais que 
mais utilizam o Gás Natural 
Veicular como combustível. 
O diretor-presidente da PB-
Gás, Jailson Galvão, enfatiza 
que o GNV é uma economia 
considerável para o motoris-
ta, principalmente para aque-
les que utilizam o carro como 
instrumento de trabalho. “É 
só fazer a conta que o moto-
rista percebe que vai rodar 
mais e gastar menos com o 
combustível”, incentivou.

Entre os profissionais que 
usam o GNV em seus veícu-
los, está o motorista de aplica-
tivo Edmilson Martins, para 
quem o aumento nos preços 
dos combustíveis é injusto, 

especialmente do etanol, que 
era usado como alternativa 
pelos motoristas. 

“O etanol é um combus-
tível fabricado no Brasil, cuja 
matéria-prima é a cana-de
-açúcar, então não deveria so-
frer reajuste abusivo. Como o 
litro da gasolina está R$ 7, o 
brasileiro utilizava o etanol 
como alternativa, mas a Pe-
trobras aumenta o preço do 
álcool, para que o consumi-
dor prefira gasolina porque 
rende mais”, afirmou.

Por ser mais econômico, 
Edmilson utiliza o GNV há 
quatro anos, mas teme que 
esse combustível sofra a mes-
ma lógica do álcool. “Há um 
ano e meio, o metro cúbico 
do GNV era R$ 3,35, hoje o 
preço varia até R$ 5,35. Ro-
dar no GNV compensa mais 
que gasolina, mas não deve-
ria sofrer reajuste constante”, 
criticou. 

A mesma ideia é compar-
tilhada pelo motorista de 
aplicativo Fábio Diniz. “Os 
reajustes abusivos no preço 
dos combustíveis represen-
tam um verdadeiro descaso 
com o povo brasileiro, pois 
só beneficia os acionistas da 
empresa”, criticou.

*Espaço cedido pelo colunista Flávio Uchôa
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Em plena pandemia do novo 
coronavírus, o setor de supermer-
cados foi o maior gerador de em-
pregos no país, com 156.120 novos 
postos gerados, sendo 57.214 novas 
vagas, em 2020, e 98.906, em 2021. O 
setor foi responsável por 6,1% do to-
tal de novos postos de trabalho no 
período 2020/2021, de acordo com o 
Mapa dos Empregos no Setor de Su-
permercados, realizado pela Asso-
ciação de Supermercados do Estado 
do Rio de Janeiro (Asserrj) em con-
junto com a consultoria Future Tank.

O economista Guilherme Mer-
cês, um dos sócios-fundadores da 
Future Tank, disse ontem, que em 
termos relativos, considerando o to-
tal de empregos gerados nos esta-
dos, o Rio de Janeiro deteve a maior 
participação do setor supermerca-
dista na oferta de novas vagas de 
trabalho nos últimos dois anos, 
com 11.120 novos postos de traba-
lho (41% do total), respondendo por 
dois de cada cinco empregos aber-
tos no território fluminense. Em 
2020, foram gerados 2.483 vagas e, 
no ano seguinte, 8.637.

O setor supermercadista foi o 
que mais gerou empregos em sete 
outros estados brasileiros durante 
a pandemia: Piauí (21%), com 3.504 
vagas; Rondônia (13%), com 1.838; 
Maranhão (12%), com 6.860; Ama-
zonas (11%), com 4.774; Pará (11%), 
com 10.819; Pernambuco (8%), com 
6.377; e Ceará (7%), com 6.495 postos.

Destaque
Segundo o economista, o setor de 

supermercados foi o grande destaque 
na pandemia, em 2020 e 2021 soma-
dos, porque “ele foi a grande resistên-
cia de emprego e da renda. Em 2020, 
enquanto a maioria dos setores de-
mitiu, o setor de supermercados con-
tratou. Em 2021, ele repetiu esse de-
sempenho e contratou novamente”.

Os supermercados ficaram en-
tre os dez setores mais geradores 
de postos de trabalho em 57 dos 92 
municípios fluminenses, nos últi-
mos dois anos. Lideraram as con-
tratações nas regiões metropolita-
na (7.731) e serrana (621). O setor foi 
o primeiro contratador também em 
termos de municípios, com 3.032 
novos empregos na capital flumi-
nense; 1.276, em São Gonçalo; 854, 
em Nova Iguaçu; 459, em São João 
de Meriti; 427, em Petrópolis; 419, 
em Teresópolis.
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Setor foi responsável por 6,1% do total de novos postos de trabalho criados no auge da pandemia de Covid-19

Supermercados empregaram mais
oferta de vagas

Alana Gandra 
Agência Brasil

transposição

Sebrae Paraíba e Fecomércio promovem 
evento sobre desenvolvimento do Sertão

Identificar, debater e comparti-
lhar ideias e projetos que possam 
contribuir para o processo de de-
senvolvimento econômico e social 
do Sertão paraibano, tendo como 
ponto de partida uma gestão sus-
tentável das águas que chegam ao 
estado por meio da transposição do 
Rio São Francisco. Essa é a propos-
ta do seminário “Transposição do 
São Francisco – Oportunidades de 
Desenvolvimento da Região do Ser-
tão”, evento gratuito que o Sebrae 
Paraíba e a Fecomércio irão promo-
ver, nesta quinta-feira (24), no mu-
nicípio de Cajazeiras, localizado no 
Alto Sertão da Paraíba.  

Voltado para gestores públicos, 
empresários e representantes de ins-
tituições públicas e privadas, o se-
minário será promovido no Teatro 
Íracles Pires, a partir das 8h30, com 
inscrições e credenciamento reali-
zados no local do evento. De acor-
do com a programação, serão rea-
lizados dois painéis, que abordarão 

os seguintes temas: “Oportunidades 
de Desenvolvimento da Região” e 
“Gestão das Águas para um Desen-
volvimento Sustentável”.  

Com foco em aspectos sociais e 
econômicos, o primeiro painel terá 
como centro das discussões as possi-
bilidades de desenvolvimento, na re-

gião, de modernas cadeias produtivas 
alimentares. O foco dessas cadeias se-
riam os elos compostos por agroin-
dústrias processadoras e por redes de 
comercialização, distribuição e logís-
tica, que podem ser beneficiados por 
uma infraestrutura de qualidade e 
por mão de obra qualificada.  

Por sua vez, o segundo painel vai 
abordar possíveis modelos de or-
ganização e de infraestrutura para 
a distribuição e gestão das águas 
que chegam ao estado por meio da 
transposição do Rio São Francisco. 
O objetivo é demonstrar que a trans-
posição, e o processo de integração 
de bacias hídricas na Paraíba a par-
tir da obra, geram, ao mesmo tem-
po, oportunidades de desenvolvi-
mento humano e social.  

Para mais informações sobre o 
evento e sua programação, o pú-
blico interessado pode entrar em 
contato com as instituições orga-
nizadoras por meio dos telefones 
(83) 99339-9390 e (83) 99971-0260.

perda de 1,42%

Dólar fecha abaixo de R$ 5 
pela 1a vez em nove meses

O dólar à vista emendou o 
seu quarto pregão consecutivo 
de queda na sessão de ontem e fe-
chou abaixo do piso psicológico 
de R$ 5 pela primeira vez em nove 
meses. Mais uma vez, operado-
res relataram entrada de fluxo es-
trangeiro para a bolsa doméstica, 
beneficiada pela valorização das 
commodities, e apetite por ope-
rações de carry trade. Nova pio-
ra das expectativas de inflação no 
boletim Focus do Banco Central 
e uma alta superior a 7% das co-
tações do petróleo, com o impas-
se nas negociações para um ces-
sar-fogo na Ucrânia, sustentam 
apostas de que o Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom) possa ter 
que estender o ciclo de aperto mo-
netário para além da reunião em 
maio, na qual já está contratado 
aumento da taxa Selic em 1 pon-
to porcentual, para 12,75%.

A pressão vendedora no mer-
cado doméstico amainou um pou-
co no início da tarde, em razão 
de discurso duro do presidente 
do Federal Reserve (Fed, o banco 
central norte-americano), Jerome 
Powell, que não descartou a pos-
sibilidade de aumento da taxa de 
juros superior a 25 ponto-base e 
afirmou que “há uma clara neces-
sidade” de a política monetária ter 
uma postura mais “neutra” ou até 
“restritiva”.

Com isso, na bolsa brasileira, 
o dólar voltou a ser negociado 
ao redor do patamar de R$ 4,95, 
mas ainda em queda superior a 
1%. No fim da sessão, apresenta-
va perda de 1,42%, a R$ 4,9445 - 
abaixo de R$ 5 pela primeira vez 
desde 30 de junho (R$ 4,9732) e 
no menor nível desde 29 de ju-
nho (R$ 4,9419). O real liderou os 
ganhos entre divisas de países 
emergentes e exportadores de 
commodities, seguido de perto 
pelo peso chileno.

Antonio Perez 
Agência Estado

incentivo

Crédito do BNB a pequenas empresas no 
estado ajuda a manter sete mil empregos 

As operações de crédito do Ban-
co do Nordeste (BNB) com micro 
e pequenas empresas (MPE) gera-
ram ou ajudaram a manter abertas, 
em sua área de atuação, mais 122 
mil vagas de empregos, entre for-
mais e informais, durante o ano de 
2021, sendo mais de sete mil des-
tas vagas na Paraíba. A estimativa 
é do Escritório Técnico de Estudos 
Econômicos do Nordeste (Etene). 

Todo esse impacto foi resul-
tado do investimento de R$ 3,8 
bilhões destinado pelo BNB às 
micro e pequenas empresas em 
operações de crédito. Os recursos 
agregaram à economia do Nor-
deste e parte de Minas Gerais e Es-
pírito Santo um total de R$ 4,6 bi-
lhões. Além disso, foram gerados 
R$ 576,3 milhões em tributos aos 
governos das esferas municipal, 
estadual e federal. Segundo o es-
tudo, a ocupação representou uma 

massa salarial de R$ 1,5 bilhão.
Na Paraíba, as operações de cré-

dito a MPE somaram R$ 254,4 mi-
lhões, em 2021. Como consequên-
cia, foram gerados ou mantidos 
7.394 postos de trabalho que resul-
taram no total de R$ 84 milhões em 
salários. O estado teve, ainda, um 
ganho de R$ 272,6 milhões que fo-
ram agregados à sua economia. Em 
tributos municipais, estaduais e fe-
derais, esses recursos representa-
ram mais de R$ 30,6 milhões.

Impacto no Brasil
Os benefícios gerados com as 

operações na área de atuação do 
Banco do Nordeste se refletem na 
economia de outras regiões do Bra-
sil. Ao todo, de acordo com o levan-
tamento, o país agregou à sua eco-
nomia R$ 7,9 bilhões. Isso ocorre, 
segundo o gerente executivo do 
Etene, Allisson Martins, porque a 

dinâmica econômica gerada a par-
tir do crédito concedido tem im-
pacto também em nível nacional, 
sob o efeito de transbordamento 
econômico positivo.

“Seja uma matéria-prima que o 
empreendedor nordestino traz de 
outro estado ou máquinas e equi-
pamentos financiadas e oriundas 
de outra região, faz com que o re-
curso circule além do Nordeste, 
catalisando ao mesmo tempo a 
economia regional e nacional”, 
explica. A consequência disso é 
a geração ou manutenção de pos-
tos de trabalho por todo o Brasil. 
Ao todo, o impacto foi de 161 mil 
empregos com massa salarial de 
R$ 2,6 bilhões. Além de geração 
de tributos na ordem de R$ 1,2 bi-
lhão, em todo o país, em razão do 
crédito concedido pelo Banco do 
Nordeste para as micro e peque-
nas empresas.

n 

Banco informa 
que foram 
mantidos 7.394 
postos de 
trabalho, que 
resultaram no 
valor de R$ 
84 milhões de 
salários pagos 
a funcionários 
de empresas em 
várias cidades do 
estado

Na avaliação do Banco do Nordeste, a Paraíba obteve um ganho real à economia de R$ 272,6 milhões em virtude das atividades comerciais de 2021

Foto: Arquivo/Marcus Antonius

Painéis
Seminário discute 
aspectos sociais e 

econômicos, além de 
modelos de organização 
e de infraestrutura para  

gestão das águas
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O trabalhador autônomo 
Fernando Gomes tem um ir-
mão, Geraldo, 45 anos, que 
gosta de praticar atividade fí-
sica, dança e teatro. Geraldi-
nho, como é conhecido, tem 
Síndrome de Down e utiliza 
os serviços oferecidos pela 
Fundação Centro Integrado 
de Apoio à Pessoa com De-
ficiência (Funad), em João 
Pessoa, entidade que come-
morou ontem o Dia Interna-
cional da Síndrome de Down 
com uma série de atividades, 
inclusive on-line. 

Fernando Gomes frisou 
que na Fundação, o irmão re-
cebe vários estímulos que me-
lhora sua capacidade física, 
motora e intelectual. “Desde 
criança meu irmão é acompa-
nhado por profissionais que o 
ajudam a melhorar sua qua-
lidade de vida e socialização. 
Hoje ele é muito bem humo-
rado e de fácil socialização”, 
frisou Fernando.

A presidente da Funad, 
Simone Jordão, afirmou que 
158 pessoas com Síndrome 
de Down são atendidas na 
entidade, mas não há nú-
meros oficiais sobre o total 
deste público na Paraíba. 
No entanto, o Governo do 
Estado já está coletando es-
ses dados para suprir essa 
necessidade. 

Na programação da Fu-
nad alusiva à data constam 
lives, oficinas, apresenta-
ções de vídeos, entre outras 
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Diversidade

Entidade oferece assistência multiprofissional, com psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos e outros especialistas

Funad realiza atividades com usuários
Dia internacional Da SínDrome De Down

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

A Funad presta atendimento atualmente a 158 pessoas com Síndrome de Down em João Pessoa

Foto: Evandro Pereira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2021

PROCESSO Nº 21.901.000077.2021R1
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO , destinado 

à   SETDE/FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER PB, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 04/04/2022 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: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00213-5
João Pessoa, 21 de março de 2022.

Everton Guttierrys da Silva Coutinho
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022
PROCESSO Nº 19.000.009783.2021

OBJETO/ÓRGÃO (S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA SO-
LENIDADE E VESTUÁRIO E MATERIAL PARA GRUPO DE OPERAÇÕES TÁTICAS ESPECIAIS, 
destinado à POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 04/04/2022 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: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00423-8
João Pessoa, 21 de março de 2022.

Waldenia Karla de Lima Bulhões
Pregoeira

2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTROS ÚNICO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES
Yuri Amorim da Cunha, na qualidade de Oficial Interino do Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício 

de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, segundo as atribuições e comandos 
contidos nos artigos 941 e 942, do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, vem, pelo presente, notificar os proprietários (ou ocupantes) dos 
imóveis correspondentes ao Lote 07 da Quadra 01, do Loteamento Eytel Santiago (também conhe-
cido como Conjunto Habitacional Eytel Santiago – 2ª Etapa), Santa Rita/PB, com frente para a Rua 
Mãe Menininha do Gantoá, s/n.º, Santa Rita/PB, cadastrado na Prefeitura Municipal de Santa Rita/
PB em nome de Thais Cordeiro Queiroz de Oliveira Lima, conforme certidão de confrontantes n.º 
CI.0031/22 (Processo 2705/2021); Lote 10-B, da Quadra 01, do Loteamento Eytel Santiago (também 
conhecido como Conjunto Habitacional Eytel Santiago – 2ª Etapa), com frente para a Avenida Angola, 
n.º 189-B, Santa Rita/PB, cadastrado na Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB em nome de Helton 
Lucena das Chagas, conforme certidão de confrontantes n.º CI.0030/22 (Processo 2705/2021); e 
Lote 22-A2, da Quadra 01, do Loteamento Eytel Santiago (também conhecido como Loteamento 
Eitel Santiago e Conjunto Habitacional Eytel Santiago – 2ª Etapa), com frente para a Rua Mãe Me-
nininha do Gantoá, n.º 111, Santa Rita/PB, cadastrado na Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB em 
nome da GSX Construções Ltda ME, conforme certidão de confrontantes n.º CI.0872/21 (Processo 
1812/2021), bem como verificou-se que consta na Serventia as matrículas sob os n.ºs 38.089, 
38.090, 38.091 e 38.092, referentes as casas n.ºs 101, 102, 103 e 104, do Condomínio Residencial 
Multifamiliar, situada na Rua Mãe Menininha do Gantoá, sob n. 111, edificada no lote de terreno sob 
n. 22-A2 da Quadra 01, situada no Loteamento denominado “Eitel Santiago”, Santa Rita – PB, no 
qual consta a averbação de consolidação da propriedade em favor do Banco do Brasil S/A (Casa 
101), registro de compra e venda em favor de Alisson Quirino da Silva com alienação fiduciária em 
favor do Banco do Brasil S/A (Casa 102), registro de compra e venda em favor de Maria do Socorro 
Quirino da Silva com alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil S/A (Casa 103), averbação 
de consolidação da propriedade em favor do Banco do Brasil S/A (Casa 104), respectivamente, 
para, querendo, todos os proprietários (ou ocupantes) dos imóveis acima indicados, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, com base no art. 9º, §3º da Lei de Registros Públicos c/c art. 219 do Código 
de Processo Civil, apresentarem manifestação/impugnação ao pedido de abertura de matrícula/
retificação de área dos imóveis correspondentes aos lotes 09, 11, 13, 15, 17 e 19, da Quadra 01, 
do Conjunto Habitacional Eytel Santiago - 2ª Etapa (indicada na matrícula originária 17.013 como 
Loteamento Eytel Santiago), em Santa Rita-PB, através do protocolo 2021-06248, com frente para 
Rua Mãe Menininha do Gantoá, s/n.º, Santa Rita/PB, requerida em 04 de novembro de 2021 pela 
empresa CIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, através do Protocolo da Serventia n.º 
2021-06248, bem como dos lotes 06 e 08, da Quadra 01, do Conjunto Habitacional Eytel Santiago 
- 2ª Etapa (indicada na matrícula originária 17.013 como Loteamento Eytel Santiago), em Santa 
Rita-PB, através dos protocolo 2022-00355, com frente para Avenida Angola, s/n.º, Santa Rita/PB, 
requerida em 24 de janeiro de 2022 pela empresa CIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA, através do Protocolo da Serventia n.º 2022-0355. Yuri Amorim da Cunha, Oficial Interino do 
2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB.

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE     
INDUSTRIAL DA PARAÍBA – SITIMEQI-PB

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Instituo de Metrologia e Qualidade Industrial 
da Paraíba – SITIMEQI – PB, convoca através de seu Subscrito, Reginaldo Ely Hipácio de Oli-
veira, residente à Av. Ruy Barbosa, 974, bairro da Torre, João Pessoa-PB, CEP 58.040-000, toda 
categoria de Servidores Públicos do IMEQ-PB, ativos e inativos do Estado da Paraíba, para uma 
Assembléia Geral Extraordinária de Eleição e Posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
para o quadriênio 2022-2025, que realizar-se-á no dia 28 de março de 2022 das 08hs30min às 
12hs, na sede do Sindicato, sito à Av. Hilton Souto Maior, 4180, Mangabeira VII, João Pessoa-PB, 
CEP 58.055.018, visando deliberar sobre a seguinte pauta:

1- Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o quadriênio 2022 á 2025.
2- Defeso outros assuntos.  
As inscrições de chapas completas, para concorrerem ao pleito eleitoral, estarão abertas na 

secretaria do SITIMEQI-PB, em horário comercial, até o dia 25.03.2022 às 14hs.
Reginaldo Ely Hipácio de Oliveira

Presidente – SITIMEQI-PB         

COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PA-
RAIBA – COOPENORTE CNPJ: 07.805.882/0001-01 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO  Israel Bezerra de Lima Filho Presidente da COOPERATIVA DE PRODUCAO 
E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - COOPENORTE, inscrita no 
CNPJ: 07.805.882/0001-01 no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, os CONVOCA 
os Senhores Associado, que nesta data somam 110 (cento e dez) associados em pleno gozo de 
seus direitos sociais, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no 
dia 31 de março de  2022 na sua sede social, no Sítio Cafula, sn, Zona Rural, município de Pedro 
Régis, Estado da Paraíba, às 8:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados,  
em primeira convocação; às 9:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, 
em segunda convocação; e em terceira e última convocação as 10:00 horas, com a presença de 
no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:  ORDEM DO DIA: 1 
-Prestação de contas do exercício de 2021, compreendendo, Balanço, Demonstração das Contas 
de Resultado as Sobras e Perdas do exercício, Parecer do Conselho Fiscal e Previsão Orçamentaria 
para o exercício de 2022.; 2 -Eleição para os cargos do Conselho fiscal. Podendo renovar 1/3  (um 
terço) de seus membros,  3 -Outros Assuntos de Interesse. Sape – PB, 21 de março de 2022. Israel 
Bezerra de Lima Filho  Presidente

WX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI, inscrita no CNPJ 34.304.845/0001- 
92, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU junto a SEMAPA -SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 
PESCA E AQUICULTURA, a LO (LICENÇA de OPERAÇÃO) para as Fabricação de esquadrias 
de metal, Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, 
vidro e cristal, Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias, Produção de laminados de 
alumínio, Fabricação de estruturas metálicas, Serviços de confecção de armações metálicas para 
a construção, Serviço de corte e dobra de metais, Fabricação de outros produtos de metal não 
especificados anteriormente, Instalação de painéis publicitários, Instalação de portas, janelas, tetos, 
divisórias e armários embutidos de qualquer material, Aplicação de revestimentos e de resinas em 
interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Montagem e desmontagem de 
andaimes e outras estruturas temporárias. Rua Santa Aparecida, 247, Renascer, Quadra C, Lote 
16-A, Cabedelo – PB, CEP 58.108-024.

LILIA COMÉRCIO VEREJISTA E ATACADISTA DE MODA E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 
44.688.105/0003-12, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, pesca 
e Agricultura de Cabedelo a Licença Operação para atividade de Comércio Varejista de artigos 
do vestuário e acessórios. (CNAE 47.81-4-00), Comércio atacadista de artigos do vestuário e 
acessórios, exceto profissionais e de segurança (CNAE 46.42-7-01), Comércio varejista de outros 
artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente (CNAE 47.59-8-99), Co-
mércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (CNAE 47.72-5-00), 
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
(CNAE 74.90-1-04). Situada a Av. Governador Flavio Ribeiro Coutinho, n° 220, Loja S2- 083 Parque 
Verde, Cabedelo/ PB, CEP: 58.102-835

(HORUS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS), (26,316,965/0001-81) torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença ( LICENÇA 
DE OPERAÇÃO) para COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS) 
Situado à (AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO Nº220 LOJA S-0442 PAVMT01 CEP. 
58,102,835 BAIRRO PARQUE VERDE   CABEDELO PB.

ações. Uma das propostas, 
segundo Simone, é fazer 
com que as famílias, usuá-
rias ou não da Funad, in-
formem nas redes sociais a 
presença de alguém com a 
síndrome, para que ajudem 
a computar os números so-
bre este público no Estado. 
Um dos alertas que ela fez, 
foi sobre a importância do 
acompanhamento profis-
sional precoce voltado a es-
tes pacientes. 

“A descoberta da Síndro-
me de Down já pode ser per-
cebida antes do nascimen-
to do bebê. Então, os pais 
já podem se preparar emo-
cionalmente para a chega-
da desta criança e se infor-

mar sobre os cuidados que 
elas vão precisar. Porque es-
sas pessoas têm um enorme 
potencial de interação, de 
viver bem a vida, mas pre-
cisam de estímulos. E quan-
to mais cedo eles chegarem, 
melhor”, salientou.

Na Funad, os usuários 
com Síndrome de Down 
recebem assistência multi-
profissional, composta por 
psicólogos, pedagogos, psi-
copedagogos, fonoaudiólo-
gos, assistentes socais, entre 
outros especialistas. 

#Conectar
Por conta da pandemia, 

as redes sociais foram uma 
grande aliada na programa-

ção do Dia Internacional da 
Síndrome de Down este ano. 
E um dos assuntos em deba-
te foram as atividades on-li-
ne, que estiveram presente 
na vida de trabalhadores e 
indivíduos de todo o mun-
do nesses dois anos de pan-
demia, reformulando as di-
versas formas de interação 
humana. Refletindo sobre 
essa realidade, a Federação 
Brasileira de Síndrome de 
Down escolheu como tema 
em 2022 o termo #Conectar. 
O objetivo é fazer com que, 
por meio da internet, várias 
experiências e conhecimen-
tos sobre os direitos da pes-
soa com Síndrome de Down 
sejam compartilhados.

prouni

MEC divulga resultado 
da segunda chamada

A lista de convocados a 
uma vaga no ensino supe-
rior pela segunda chama-
da pelo Programa Universi-
dade Para Todos (Prouni) já 
pode ser consultada desde 
ontem no portal do Prouni. 
Os estudantes pré-aprova-
dos terão até o dia 29 de mar-
ço para comprovar informa-
ções como renda familiar e 
comprovante de conclusão 
do Ensino médio, fornecidas 
no ato de inscrição.

O Prouni seleciona can-
didatos para bolsas parciais 
e integrais em universida-
des particulares. Um dos 
critérios de seleção é a nota 
no Exame Nacional do En-

sino médio (Enem). Os can-
didatos que não forem sele-
cionados nesta etapa ainda 
poderão manifestar interes-
se na lista de espera, em 4 e 5 
de abril, pelo site do Prouni.

Nesse caso, pode pedir 
para entrar na lista de espe-
ra para a primeira opção de 
curso:  estudantes reprova-
dos nas duas chamadas re-
gulares e pré-selecionados 
na segunda opção de curso, 
mas reprovados por não for-
mação de turma.

Na lista de espera para 
a segunda opção de curso 
pode se candidatar quem 
foi reprovado nas duas cha-
madas regulares e os pré-se-
lecionados na 1a opção, mas 
reprovados porque não hou-
ve formação de turma.

Karine Melo 
Agência Brasil

Cronograma
n Comprovação das informações: 21 a 29 de março

n Inscrição na lista de espera: 4 a 5 de abril

n Resultado da lista de espera para as instituições de 
ensino: 7 de abril

n Comprovação das informações dos selecionados 
na lista de espera: 8 a 13 de abril
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Nos primeiros dias do funcionamento do “Cuidar do Lar”, 103 pessoas de baixa renda já registraram adesão

Programa já tem dezenas de inscritos
reforma de imóveis pela pmJp

Nos primeiros quatro dias 
de funcionamento do progra-
ma “Cuidar do Lar”, cujo ob-
jetivo é reformar imóveis a 
fim de dar mais condições de 
habitabilidade a famílias de 
baixa renda, 103 pessoas já se 
inscreveram.  Os preços das 
reformas vão variar entre R$ 
8,8 mil a R$ 40 mil – este últi-
mo em caso de reconstrução 
do imóvel. Segundo a secretá-
ria de Habitação de João Pes-
soa, Socorro Gadelha, cerca de 
duas mil famílias serão bene-
ficiadas por este programa.

“Os maiores pedidos dos 
inscritos são para mudan-
ças do teto, cozinha, banhei-
ro, segurança do muro, parte 
elétrica e acessibilidade para 
pessoas idosas ou deficien-
tes visuais. O programa não 
visa o embelezamento de mo-
radias, mas adaptações e con-
dições de moradia”, esclare-
ceu a secretária de Habitação 
do município.

Ela conta que conheceu 
pessoas interessadas no em-
préstimo que moravam na 
sala ou no quarto da casa, por-
que os demais cômodos não 
apresentavam condições de 
segurança. Outras pessoas se 
inscreveram porque o teto da 
casa está em péssimas condi-
ções, com risco de desmoro-
namento. “Em alguns casos 
vamos ter que derrubar a casa 
e fazer outra”, revelou.

Para realizar a reforma, 
uma equipe de engenheiros 
da prefeitura faz a visita ao 
lar, escuta o pedido do mora-
dor e verifica o que tem que 
ser feito. A partir daí o traba-
lho é entregue à empresa que 
ganhou a licitação.

Os depoimentos das pes-
soas beneficiadas com o pro-
grama são de gratidão. “Uma 
senhora me ligou sexta-feira 
passada muito feliz. Ela de-
clarou que há 30 anos estava 
morando na sala da casa por-

José Alves 

zavieira2@gmail.com

que não tinha condições de 
fazer qualquer reforma. Cho-
rando, ela desabafou e disse 
que agora, sim, vai conseguir 
ter uma casa”.

Altos preços
Para muitas pessoas, re-

formar hoje um apartamen-
to ou uma casa é sinônimo 
de dor de cabeça e também 
de investimento alto. Mas se-
gundo a arquiteta Catharina 
Sarmento, tudo vai depen-
der do tamanho do imóvel e 
do material a ser escolhido. 
Ela acredita que uma peque-
na reforma deva custar atual-
mente cerca de R$ 7 ou R$ 8 
mil, “porque nesse período de 
pandemia os preços dos mate-
riais de construções aumenta-
ram muito”.

Ainda segundo a arqui-
teta, uma reforma em um lar 
geralmente é motivo de ale-
gria e conforto para a família 
e após a conclusão do traba-
lho, o imóvel tende a se va-
lorizar. “Reformar a casa é 
uma das formas mais fáceis 
de adequar o ambiente às ne-
cessidades da família. Mesmo 
que os móveis sejam reutiliza-
dos e alguns aspectos manti-
dos, é muito mais fácil chegar 
a um resultado que agrade a 
todos e torne os espaços ainda 
mais confortáveis”, declarou 
ela, enfatizando que, apesar 
dos transtornos e do barulho, 
ter uma casa novinha, do jei-
to que você sonha, traz muita 
alegria e satisfação.

Socorro Gadelha, secretária da Habitação da prefeitura: “Cerca de duas mil famílias serão beneficiadas por este programa”

Foto: Roberto Guedes
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Os preços das 
reformas vão 
variar entre 
R$ 8,8 mil a 
R$ 40 mil – 
este último 
em caso de 
reconstrução 
do imóvel

O programa “Cuidar do 
Lar”, lançado pelo prefei-
to Cícero Lucena na última 
quarta-feira (16), é realizada 
pela Secretaria de Habita-
ção (Semhab). “A prefeitura 
da capital fará o máximo que 
puder para atender a popu-
lação de baixa renda. A ver-
ba que a prefeitura vai utili-
zar para realizar as reformas 
vem do Fundo de Desenvol-
vimento Urbano”, disse So-
corro.

Ao entrar no site, o ci-
dadão deve clicar no ícone 
“protocolos” e depois efe-
tuar o cadastro com uma 
conta de email. Assim, ele 

receberá todas as informa-
ções sobre o andamento da 
solicitação da reforma. To-
dos os documentos neces-
sários e que precisarão ser 
anexados estão descritos no 
formulário de cadastro.

As reformas, que serão 
realizadas com recursos 
próprios da prefeitura, são 
destinadas às famílias com 
renda de até dois salários 
mínimos. Para ser beneficia-
do, é preciso ser proprietário 
de unidade habitacional que 
não esteja localizada em área 
de risco.

Terão prioridade famí-
lias que passaram por sinis-

tro; que habitem em imóveis 
em condições mínimas de 
habitabilidade; famílias em 
situação de vulnerabilida-
de social; famílias cujo res-
ponsável seja mulher; pes-
soa com deficiência e idosos 
que habitem de forma per-
manente no imóvel objeto da 
intervenção; e família com 
menor renda familiar den-
tro do programa. As refor-
mas serão feitas sem custos 
de mão de obra para os con-
templados.

“As obras têm como obje-
tivo oferecer a essas famílias 
mais segurança e conforto, 
numa habitação adequada, o 

que vai melhorar a qualida-
de de vida dessas pessoas”, 
concluiu.

Inscrições podem ser feitas no site da PMJP

Vinte reeducandos da Peniten-
ciária de Segurança Máxima Ge-
raldo Beltrão, em João Pessoa, con-
cluíram o curso de Corte e Costura 
Industrial após quatro meses de 
aulas práticas na oficina-escola ins-
talada na unidade. 

Na sexta-feira (18), o secretá-
rio da Administração Penitenciá-
ria, Sérgio Fonseca, participou da 
entrega dos certificados. O curso, 
ofertado em parceria com a Escola 
do Serviço Público do Estado da Pa-
raíba (Espep), teve duração 80 ho-
ras/aula e foi ministrado pela pro-
fessora Marileusa Mateus.

 A oficina-escola tem 19 má-
quinas industriais para produção 
têxtil e é a primeira instalada em 

presídio de segurança máxima. 
“Quando homens presos em uma 
penitenciária de segurança máxi-
ma aceitam participar de uma ca-
pacitação é porque querem mudar 
de vida, voltar ao convívio social, 
ao mercado de trabalho. Isso sina-
liza que as políticas públicas de res-
socialização no sistema prisional 
paraibano estão, de fato, ajudando 
a transformar vidas das pessoas 
em privação de liberdade”, avaliou 
o secretário.

 Ele complementa que a capaci-
tação profissional de pessoas que 
cumprem pena é uma das estraté-
gias estabelecidas pelo Governo e 
está inserida no Planejamento da 
Seap. “Nós sabemos que eles erra-

ram, porém, não estamos aqui para 
julgá-los, mas para apoiá-los, essas 
pessoas irão retornar para a socie-
dade”, pontuou.

 De acordo com o diretor da pe-
nitenciária, Arimateia Figueiredo, 
“É mais uma medida do Governo 
do Estado, por meio da Seap e Es-
pep, no sentido de capacitar e qua-
lificar os apenados para o mercado 
de trabalho, além de facilitar a re-
inserção social, sobretudo para ga-
rantirem sua subsistência e de seus 
familiares”.

 Também participaram da entre-
ga dos certificados a superintenden-
te da Espep, Ivanilda Matias Gentle 
e o gerente executivo da Ressociali-
zação, João Sitonio Rosas.

Reeducandos recebem certificados de curso profissionalizante

Secretário da Administração Penitenciária Sérgio Fonseca Oficina-escola tem 19 máquinas industriais e é a primeira instalada em presídio de segurança máxima

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB

Acesse o QRCode para 
visitar a plataforma 

Prefeitura Conectada 
e se inscrever no 
“Cuidar do Lar”
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15
pontos somou o 

Botafogo na fase de 
classificação com 
a terceira melhor 

campanha entre os 
oito classificados

O Botafogo é a única equipe pa-
raibana que segue na Copa do Nor-
deste, classificado para as quartas 
de final e com adversário definido 
na próxima fase do torneio regio-
na. O alvinegro da estrela verme-
lha até prega respeito ao adver-
sário, mas jogando em casa quer 
avançar às semifinais da competi-
ção. Em jogo único, o clube recebe o 
Náutico-PE, nesta quarta-feira (23), 
às 20h, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa. Fortaleza-CE e Atléti-
co-BA; Ceará-CE e CRB-AL; além 
de CSA-AL e Sport-PE completam 
os outros confrontos.

Para chegar até as quartas de 
final, o Botafogo venceu o Sam-
paio Corrêa-MA, no Estádio Cas-
telão, em São Luís, por 2 a 0, na úl-
tima  rodada da fase de grupos. 
Com o resultado, o Belo avançou 
na 2a posição do grupo B com 15 
pontos e a 3a melhor campanha 
entre os oito clubes das quartas de 
final. Com o resultado, o alvine-
gro terá a vantagem de jogar em 
casa com o Náutico-PE e o empa-
te no tempo normal leva a defini-
ção para as cobranças de pênaltis. 
Mesmo o adversário se tratando 
de um tradicional clube do Nor-
deste, a diretoria acredita na clas-
sificação para a fase semifinal.

“Na primeira fase da competi-
ção tivemos uma campanha exito-
sa. Temos de continuar com os pés 
no chão em busca de nossos obje-
tivos. O elenco é unido e conscien-
te de suas qualidades. enfrentare-
mos um adversário fortíssimo, no 
entanto, estamos cientes que temos 
condições de vencer esse desafio”, 
pontuou Alexandre Cavalcante, 
presidente do clube.

Se fizer o dever de casa, assim 
como fez, em 2020, o Botafogo vai 
seguir adiante na competição, pois 
naquela edição, o alvinegro bateu 
o Timbu por 2 a 1, na terceira ro-
dada da fase de grupos. Em caso 
de classificação, o clube paraibano 
vai embolsar R$ 350 mil por cota 
de premiação. Os ingressos para 
a partida estão sendo vendidos na 
loja oficial do clube, no CT da Ma-

ravilha do Contorno e nas bilhe-
terias do Estádio Almeidão, com 
preços que variam de R$ 15,00 a 
R$ 120,00.

as outras duas equipes parai-
banas que disputaram o Nordes-
tão foram eliminadas na fase de 
grupos. O Campinense já chegou à 
última rodada da 1a fase sem chan-
ces de classificação, apenas cum-
priu tabela contra o Ceará, no Está-
dio Amigão, em Campina Grande. 
Mesmo jogando em casa, o Rubro-
negro acabou derrotado por 1 a 0 e 
terminou a sua participação como 
o paraibano de pior campanha. Fo-
ram apenas seis pontos conquista-
dos em oito partidas disputadas. 
O clube terminou na 6a colocação 
do grupo a.

O Sousa chegou à última roda-
da com chances remotas. Precisava 
vencer ou empatar com o Atlético
-BA, em Alagoinhas, e ainda torcer 
por uma combinação de resulta-
dos. O empate sem gols não foi o 
suficiente para levar o alviverde 
à próxima fase. O clube terminou 
sua campanha na 6a colocação do 
grupo com 11 pontos somados em 
oito partidas disputadas.

Eliminados da Copa do Nor-
deste, Raposa e Dinossauro agora 
voltam as suas atenções para dis-
puta do Campeonato Paraibano, 
principal competição que vai qua-
lificar os clubes representantes da 
Paraíba nas principais competi-
ções regionais e nacionais na tem-
porada de 2023.

Sousa não consegue a vaga, e Campinense já tinha sido eliminado antes da última rodada da fase classificatória

Belo é a Paraíba na Copa do Nordeste
nas quartas de final

Quartas de final

n 22/3
21h35
Fortaleza x Atlético-BA
CSA x Sport

n 23/3
20h
Botafogo-PB x Náutico

n 24/3
19h
Ceará x CRB

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Campinense joga contra o Sport Lagoa Seca no Amigão
paraibano 2022

Fora da 
Copa do 

Nordeste, o 
Campinense 
volta as suas 

atenções 
para as 

disputas do 
Campeonato 

Paraibano
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O Campeonato Paraibano 2022 
chega a mais da metade de sua 
disputa, com 26 jogos já realiza-
dos do total de 49 partidas que se-
rão realizadas até o fim da compe-
tição. Com isso, o certame chega 
à sua fase de definição dos qua-
tro clubes classificados às semifi-
nais, bem como as duas equipes 
que serão rebaixadas à segunda 
divisão. A competição será reto-
mada hoje com o jogo Sport La-
goa Seca x Campinense, às 20h15, 
no Estádio Amigão, em Campina 
Grande. No entanto, a classifica-
ção do Botafogo para a próxima 
fase da Copa do Nordeste alterou 
a agenda de três jogos de quatro 
clubes que disputam o estadual, 
pelo grupo B.

O Botafogo foi a única equi-
pe paraibana que avançou no 
torneio regional, já que Campi-
nense e Sousa foram eliminados 
ainda na fase de grupos. O pró-
ximo compromisso do Alvine-

gro será a partida de quartas de 
final contra o Náutico-PE, nesta 
quarta-feira (23), às 20h, no Es-
tádio Ameidão, em João Pessoa. 
Na mesma data estava agenda-
da uma partida atrasada da 4a 
rodada do estadual, do Belo com 
o Sousa, no Estádio Marizão. A 
Federação Paraibana de Futebol 
(FPF) manteve o local da parti-
da, mas alterou a data e horário. 
O confronto vai acontecer, às 16h, 
do dia 4 de abril.

Além de Sousa e Botafogo, ou-
tras duas partidas da 10a rodada 
tiveram datas e horários altera-
dos. A partida envolvendo Bo-
tafogo e atlético, antes agenda-
da para o dia 3 de abril, às 16h, 
no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa, vai acontecer no mesmo 
local, mas agora em 6 de abril, 
às 20h15. Já o duelo entre Sousa 
e Auto Esporte também será no 
dia 6 de abril, às 20h15, no Está-
dio Marizão, em Sousa. A parti-
da estava agendada para o dia 3 
de abril.

Quem aprovou as mudanças 

no calendário foi o treinador do 
Auto Esporte, Reginaldo Sousa. 
De acordo com o comandante do 
alvirrubro, o elenco ganha mais 
tempo para aprimorar as condi-
ções de suas duas últimas partidas 
na 1a fase da competição.

“A competição tem mostrado 
um bom nível técnico, temos en-
frentado grandes equipes e nos 
próximos dois confrontos contra 
Sousa e Atlético teremos a opor-
tunidade de buscar objetivos nas 
duas partes da tabela - classifica-
ção para semifinais e disputa pela 
permanência na 1a divisão. As mu-
danças no calendário favorecem 
o nosso tempo de preparação. A 
meta é levar o clube à disputa das 
semifinais”, comentou.

O Macaco autino ocupa a 4a 
colocação do grupo B com qua-
tro pontos, já o Atlético é lanter-
na, somando apenas dois pon-
tos. Sousa com 11, São Paulo 
Crystal com nove e Botafogo 
com oito pontos levam a melhor 
na disputa pelas duas vagas das 
semifinais.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Botafogo aposta 
na força da 
torcida para 
seguir avançando 
na Copa do 
Nordeste, depois 
da grande vitória, 
sábado passado, 
sobre o Sampaio 
Corrêa, no 
Maranhão
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A dupla Andressa e Vi-
tória conquistou o quinto 
lugar na primeira etapa do 
Volleyball World Beach Pro 
Tour, um dos maiores even-
tos de vôlei de praia, realiza-
do em Tlaxcala, no México. O 
foco agora é na próxima eta-
pa do circuito que se inicia na 
próxima quarta-feira, 23. 

“Nós finalizamos em 
quinto em um jogo duríssi-
mo contra outro time brasilei-
ro, infelizmente fomos supe-
radas no detalhe, mas ficamos 
felizes com o voleibol apre-
sentado em todo o campeo-
nato, sabemos que estamos 
no caminho certo e agora já 
estamos com a cabeça no pró-
ximo desafio”, pontuou An-
dressa Cavalcanti.

A paraibana disse que 
se trata de uma etapa ainda 
mais desafiadora. As dispu-
tas, desta vez, acontecem na 
cidade de Rosarito. “Jogare-
mos o classificatório da com-
petição. Vamos ajustar alguns 
detalhes e ir buscar o main 
draw (chave principal). Vão 
ser jogos difíceis com os 20 
melhores times do mundo, 
mas estamos confiantes no 
nosso nível e trabalho feito 
até aqui”.

Atual campeã sul-ameri-
cana adulto, Andressa Caval-
canti Ramalho, de 25 anos, co-
meçou a jogar com Vitória de 
Souza em 2020. No currículo 
a paraibana reúne conquistas 

importantes como o título de 
campeã mundial Sub-19 em 
2014 (Portugal), campeã da 
etapa de Coquimbo (Chile) 
do Circuito Sul-Americano 
de 2020 e vice-campeã geral 
do Challenger em 2019. 

Victor e Renato também 
disputaram o mundial e che-
garam às semifinais conquis-
tando o quarto lugar. Ao todo 
96 equipes de 27 países parti-
ciparam do evento que acon-
teceu no último final de sema-

na. Carol Solberg e Bárbara 
levaram o título mundial e 
a dupla Elize Maia e Thame-
la ficaram com a medalha de 
bronze. As duplas masculinas 
que defenderam o Brasil não 
conquistaram medalha.

Paraibana que joga com a carioca Vitória volta a disputar outra etapa do Mundial a partir de amanhã

Andressa fica em 50 lugar no México
vôLEi dE praia

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

A maioria dos torcedores do Botafogo é 
composta por pessoas muito exigentes. 
Para eles, é como se o Belo fosse grande o 

suficiente para estar na Série A e que a Paraíba 
fosse economicamente tão forte quanto alguns 
estados do Nordeste e de outras regiões do país. 
As conquistas do clube não são valorizadas 
e são tidas como obrigação, como se o clube 
tivesse um grande investimento financeiro.

Mas a contrapartida desses torcedores 
super exigentes é quase zero. A grande maioria 
não se associa ao clube e nem comparece ao 
Almeidão. Eles preferem ficar no pé do rádio ou 
da televisão nos dias de jogos, e no dia seguinte 
em que o clube não ganha, telefonar para os 
programas de rádios e esculhambar.

Uma cidade de mais de 800 mil habitantes, 
com apenas um clube representando os 
pessoenses nas competições regionais e 
nacionais, menos de 5 mil comparecem aos 
jogos do clube, para levar seu apoio em termos 
de energia empurrando o time para as vitórias e 
também em termos financeiros, proporcionando 
melhores rendas. Não é à toa que os torcedores 
rivais dizem que os botafoguenses não são 
torcedores fiéis e só aparecem timidamente 
quando o time está vencendo todo mundo.

Minha gente, o futebol custa caro, cada 
vez mais caro. Se não tiver investimento não 
chega a lugar nenhum. Como o torcedor pode 
exigir que o Botafogo tenha a obrigação de ser 
campeão paraibano e suba para a Série B, se 
eles próprios abandonam o clube nas horas 
em que mais o clube precisa? Saibam esses 
torcedores que primeiro se investe para depois 
se colher os frutos. 

Estou dando essa dura na torcida do 
Botafogo, porque o clube, aos trancos e 
barrancos, conquistou mais uma classificação 
honrosa para a segunda fase da Copa do 
Nordeste, vencendo o Sampaio Corrêa, uma 
equipe de Série B, na casa do adversário. E 
isto, mesmo com um quadro financeiro de 
pouco investimento. Este feito não deve ser 
comemorado apenas fora do estádio, mas 
principalmente dentro dele.

O Botafogo vai agora enfrentar o poderoso 
Náutico de Pernambuco, clube da Série B, dentro 
do Almeidão, com chances de ir às semifinais da 
competição. Chegou a hora do torcedor apoiar 
o clube em massa. Agora, mais do que nunca, o 
jogo virou e o clube é que pode exigir da torcida 
que lote o Almeidão. É hora de saber quem são 
os verdadeiros torcedores do Botafogo e quem 
são aqueles espectadores que só comparecem 
ao Almeidão em dia de jogos contra grandes 
equipes do Sul e Sudeste do país.

Essa semana, o clube anunciou a vinda 
do volante Tinga, um dos melhores jogadores 
do clube na temporada passada. Já chegou 
o lateral Elias e virão outros para fortalecer o 
elenco para as disputas da Série C. É nesse 
momento que o clube precisa de dinheiro para 
investir. Se passar para as semifinais, o Belo 
abocanha mais de R$ 300 mil de premiação, 
e com boas rendas, pode montar uma forte 
equipe para realizar o maior sonho do torcedor 
botafoguense, que é subir para a Série B. Então, 
chega de cobrança e faça também a sua parte.

Lamentável
As cenas de violência envolvendo torcidas 

organizadas, em Campina Grande, continuam. 
Depois de uma briga de torcidas que quase 
causou a morte de um torcedor, há alguns 
dias no Parque do Povo, o enfrentamento entre 
torcedores e policiais no arrombamento e 
invasão do Estádio Amigão, durante o clássico 
dos maiorais, agora tivemos mais um fato 
lamentável no jogo Campinense x Ceará pela 
Copa do Nordeste.

Após o jogo no Estádio Amigão, torcedores 
do Campinense incendiaram um ônibus 
que veio a Campina Grande com a torcida 
organizada do Ceará. Um absurdo que 
poderia ter causado vítimas. É por isso que 
as famílias estão se afastando dos estádios. 
O que era um lugar de lazer e de diversão 
passou a ser uma praça de guerra entre 
marginais, podendo trazer consequências 
graves também para os reais torcedores que 
comparecem ao Amigão. É preciso fazer 
alguma coisa, endurecer a repressão contra 
esses marginais, antes que a coisa fique 
totalmente fora do controle. Lugar de marginal 
é na cadeia e não em estádios de futebol.

Chegou a hora 
do torcedor

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br
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Vitória e Andressa disputaram o Volleyball World Beach Pro Tour, em Tlaxcala, no México

indian wELLs

Norte-americano ganha após 21 anos
Agência Estado

Os americanos esperaram 
21 anos para voltar a comemo-
rar um título em Indian Wells, 
no deserto da Califórnia. No 
último domingo, Taylor Fritz 
quebrou o jejum que durava 
desde 2001, com André Agas-
si, ao derrubar a série invicta de 
Rafael Nadal. O espanhol vi-
nha de 20 vitórias no ano, mas 
acabou superado na decisão 
por 6/3 e 7/6 (7/5). A segunda 
conquista do tenista local de 24 
anos é a maior de sua carreira.

"Perdi muitos jogos diante 
desses caras na carreira. Eles 
pareciam invencíveis", feste-
jou um emocionado Fritz, que 
tinha uma lesão no tornozelo 
direito e sofreu no aquecimen-
to para a decisão. "Sou da Cali-
fórnia (nasceu em San Diego) e 
é muito importante ganhar um 
título deste tamanho."

Depois de segurar as lá-
grimas ao agradecer pelo 
apoio da torcida e dos fami-
liares, Fritz soltou o sorriso 
para erguer o tão cobiçado 
troféu de quem estava jogan-
do "em casa". Com uma mis-
tura de alegria e emoção no 
pódio, foi bastante aplaudido 
pela inédita conquista.

"Hoje não deu, lutei mui-
to, mas é um início de tem-
porada muito bom", afirmou 
Nadal, que deu os parabéns 
para Taylor Fritz e agrade-
ceu à organização do torneio 
pelas "duas semanas muito 
boas" em seu retorno a Indian 
Wells. Campeão em 2013, o 
espanhol não conseguiu re-
petir a dose em 2022.

Nadal entrou em quadra 
em Indian Wells com cara de 

poucos amigos. Cumprimen-
tou a polonesa campeã Iga 
Swiatek, mas não escondia a 
preocupação com o tornozelo 
esquerdo que machucou nas 
semifinais contra Carlos Alca-
raz, no sábado. Também sentia 
dores na altura do peito.

A partida começou e ficou 
visível que o espanhol não es-
tava confortável e teria enor-
me trabalho diante do em-
polgado Taylor Fritz. De cara, 
o americano foi abrindo logo 
4 a 0, com duas quebras sem 
muito trabalho. O jogador lo-
cal também sentia o leve en-
torse no tornozelo direito que 
ameaçou sua presença à final.

Exemplo de luta em qua-
dra, Nadal não queria abando-
nar a final. Tomou um remé-
dio após o game 7, mas acabou 
perdendo a parcial por 6/3 
após ser quebrado mais uma 

vez. Pediu atendimento médi-
co para tentar reagir no segun-
do set. Em 21 decisões em três 
sets na carreira, ele havia vira-
do apenas uma vez.

Dando pulinhos e tentando 
mostrar que estava um pouco 
melhor, equilibrou a disputa 
dos pontos com Fritz. Até que-
brou para abrir 2 a 1, mas não 
conseguiu fechar a seguir e fi-
cou irritado por ceder o empa-
te. Ainda desperdiçou chan-
ce incrível de quebra no game 
cinco, em linda troca de bolas 
na rede e com o americano vi-
brando um "pontaço."

A vantagem ampla de Fritz, 
contudo, já não existia mais. E o 
espanhol até arrancava aplau-
sos, mesmo com a torcida con-
tra, por proporcionar grandes 
disputas de pontos. Recom-
pensa pela superação mostra-
da em quadra. Com 5 a 4 para 

Fritz, Nadal ainda recebeu 
massagem nas costas.

Estava obrigado a confir-
mar o saque. Em grande bola 
na linha, Fritz conseguiu o pri-
meiro match point da decisão. 
Até olhou para o placar para 
confirmar a chance. Mas Na-
dal salvou e fechou o game. O 
espanhol não aproveitou dois 
breakpoints logo depois e mais 
um vez sacaria sob pressão. Le-
vou a decisão ao tie-break.

O espanhol saiu atrás em 2 
a 0, virou para 5 a 4 e tinha dois 
saques diante de um ansioso 
oponente. Mas falhou em am-
bos e deu nova chance para o 
americano. Com saque forte e 
bola vencedora de direita, Fritz 
fechou o jogo, se atirou ao chão, 
fez cara de incrédulo, passou a 
mão na cabeça e não segurou 
as lágrimas após buscar sua 
grande conquista na carreira.

Taylor Fritz quebrou o jejum que durava desde 2001, ao derrotar o espanhol Rafael Nadal
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Djokovic recupera o topo
mesmo sem disputar jogo

Mesmo sem entrar em quadra nas últimas se-
manas, o tenista sérvio Novak Djokovic recuperou 
o posto de número 1 do mundo, na atualização do 
ranking, ontem. Ele retomou a liderança após três 
semanas de curto reinado do russo Daniil Medve-
dev, que já poderá voltar à primeira colocação ao 
fim do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

As chances são grandes porque Medvedev não 
terá novamente a concorrência de Djokovic em 
Miami, como aconteceu em Indian Wells, torneio 
de mesmo nível que foi encerrado no domingo. 
O sérvio ficou fora das duas competições porque 
não se vacinou contra a covid-19. Voltará ao 
circuito somente no Masters de Montecarlo, que 
tem início no dia 10 de abril. Medvedev precisa 
apenas repetir a campanha do ano passado, 
quando alcançou as quartas de final em Miami, 
para voltar ao topo. Para tanto, o russo precisa 
recuperar seu melhor nível.

Curtas
Flamengo agora aguarda
o vencedor de Flu e Bota

Abel Ferreira lamenta os
desfalques no Paulistão

Técnico do corinthians vê 
a equipe no caminho certo

Depois de vencer o Vasco da Gama duas 
vezes por 1 a 0, o Flamengo se garantiu nas finais 
do Campeonato Carioca e vai em busca de um 
inédito tetracampeonato. No domingo passado, 
o rubro-negro voltou a encontrar dificuldades, 
mas mostrou-se melhor que o Vasco na maior 
parte da partida e poderia até ter saído com um 
placar mais dilatado, porém, seus atacantes, 
principalmente Gabigol, voltaram a perder gols. 
Willian Arão marcou o único gol que selou a 
eliminação do Vasco. Na primeira partida, o gol foi 
de Gabigol, de pênalti. O Flamengo agora espera 
pelos duelos entre Fluminense e Botafogo para 
saber o adversário. As duas equipes jogaram, 
ontem, e voltam a se enfrentar no domingo.

com apenas três gols sofridos em 12 partidas, o 
Palmeiras terminou a fase de classificação como a 
melhor defesa do campeonato Paulista. Para o ma-
ta-mata, o desafio será manter o desempenho com 
modificações no setor impostas pelas convocações 
das seleções sul-americanas. Os zagueiros Gustavo 
Gómez (Paraguai) e Kuscevic (chile) vão desfalcar o 
time nas quartas de final diante do Ituano e even-
tualmente na semifinal. Luan se recupera de uma 
lesão na coxa esquerda. Por isso, o técnico Abel Fer-
reira testou a escalação de Jailson como zagueiro 
no empate com o Bragantino, por 1 a 1. O treinador 
voltou a criticar a continuidade dos torneios durante 
os jogos das seleções. “Sim, foi um teste (Jailson na 
zaga). O futebol brasileiro tem essa condicionante. 
Se tiver jogadores selecionáveis, você vai ficar sem 
eles. Temos que arranjar opções. Isso desvirtua a 
realidade. Ficamos sem jogadores que poderiam 
deixar a equipe mais competitiva”, criticou o técnico.

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Novo-
rizontino no último domingo, pela última rodada da 
primeira fase do Paulistão, foi definida pelo técnico 
Vitor Pereira como um “cartão de visitas do futebol 
brasileiro”. Em entrevista coletiva após o jogo, o 
treinador português afirmou que optou por entrar 
com um time praticamente reserva pelo receio de 
lesões às vésperas do mata-mata. Hoje tive cons-
ciência, nítida e clara, do que é o tempo de recu-
peração depois de um jogo intenso, como o último. 
Acho que fiz muito bem, senão teríamos problemas 
de lesões. O último jogo foi intenso, e com o calor 
típico daqui, não é fácil”, disse o gajo.

Antes do duelo, o corinthians havia disputado 
na quinta-feira o clássico com o Palmeiras, em 
partida atrasada pela sexta rodada do Estadual. O 
duelo foi vencido pelo time alviverde, que garantiu 
o primeiro lugar na classificação geral. Precisando 
vencer o Novorizontino para confirmar a segunda 
melhor campanha do Paulista - e ter a vantagem 
de jogar em casa nas quartas e em uma eventual 
semifinal -, Vitor Pereira recorreu aos titulares na 
etapa final, colocando Roger Guedes, Willian, Re-
nato Augusto e Paulinho em campo e deu certo.

A seleção brasileira co-
meçou a se apresentar, on-
tem, para os dois jogos das 
Eliminatórias sul-America-
nas da Copa do Mundo do 
Catar, nos dias 24 e 29 des-
te mês. Logo cedo chegaram 
sete atletas que se integra-
ram ao elenco comandado 
pelo técnico Tite.

Da Inglaterra, vieram o 
zagueiro Thiago silva, do 
Chelsea, o volante Fred e 
o lateral Alex Telles, do 
Manchester United, o meia 
Philippe Coutinho, do As-
ton Villa, o meia-atacante 
Gabriel Martinelli, do Ar-
senal, o atacante Richarli-
son, do Everton e o volante 
bruno Guimarães.

O zagueiro Felipe, do 
Atlético de Madrid, com-
pletou este pequeno gru-
po. Ele foi chamado após o 
corte de Gabriel Magalhães, 
que pediu a dispensa para 
acompanhar o nascimento 
da primeira filha

Além de Magalhães, o 
atacante Raphinha foi ou-
tro nome cortado no domin-
go por ter testado positivo 
para a Covid-19. Um substi-
tuto para o jogador do Leeds 
United, da Inglaterra, não 
foi escolhido.

A seleção brasileira foi 
convocada para dois jogos 
neste mês, nesta quinta-fei-

Brasil fará mais dois jogos, sendo o primeiro diante do Chile, no Maracanã, e o segundo contra a Bolívia, em La Paz 

Jogadores da seleção se apresentam
eliminatórias

Seleção Feminina Sub-17 é campeã com um
aproveitamento de 100% ao vencer Colômbia

no UrUgUai

O brasil sagrou-se tetra-
campeão do sul-Americano 
Feminino sub-17 que acon-
teceu no Uruguai e foi con-
cluído no último sábado. A 
seleção derrotou a Colômbia 
por 1 a 0 e com o resultado 
conquistou a competição. 
Rhaissa, no segundo tem-
po, marcou o gol do triunfo 
canarinho em jogo realiza-
do no Estádio Charrúa, em 
Montevidéu (URU), válido 

pela última rodada do qua-
drangular final. A campa-
nha da seleção Feminina 
sub-17 na competição se en-
cerra com 100% de aprovei-
tamento; com sete vitórias, 
33 gols marcados e nenhum 
sofrido. Além da conquista 
atual, o brasil levou o tro-
féu nos anos de 2010, 2012 
e 2018. Além da taça, as 
Guerreiras do brasil ainda 
se classificaram para a Copa 

do Mundo da categoria, que 
será realizada ainda este 
ano, em outubro, na Índia.

A capitã Kedima comen-
tou sobre a conquista da 
vaga para o Mundial: “É 
uma sensação inexplicável 
saber que a gente vai viajar 
para outro país, a Índia ain-
da! É uma sensação muito 
boa e a gente sabe que é 
fruto do nosso trabalho”, 
analisou.

n 

Seleção marcou 
33 gols e 
não sofreu 
nenhum, com 
sete vitórias, 
conquistando 
o título pela 
quarta vez

Agência Estado

Thiago Silva se apresenta na Granja Comary para mais dois jogos do Brasil pelas Eliminatórias

ra, contra o Chile, no Mara-
canã, e diante da bolívia, no 
dia 29, em La Paz. A princí-
pio, serão as últimas parti-
das da seleção nas Elimina-
tórias, mas é possível ainda 
a realização do jogo contra a 
Argentina, que foi interrom-
pido logo nos primeiros mi-
nutos, no ano passado.

Os ingressos para a pe-
núltima rodada das Elimi-
natórias, que pode garantir 
o “título” ao brasil caso ven-
ça e a Argentina não pas-
se da Venezuela, na sexta, 
serão vendidos exclusiva-

mente pelas redes sociais. O 
mais barato será a meia en-
trada para o setor Leste su-
perior, a R$ 40,00. O bilhete 
mais caro é a inteira para os 
setores Leste e Oeste Infe-
rior, a R$ 220,00 cada. Nor-
te e sul saem por R$ 120,00.

Depois das Eliminató-
rias, a CbF deve anunciar 
uma lista de até seis amisto-
sos, que servirão de prepa-
ração em junho e setembro. 
Tite tinha a meta de enfren-
tar rivais europeus para tes-
tar a seleção diante de adver-
sários mais exigentes.

R$ 40,00
é o preço do ingresso 

mais barato para o jogo 
do Brasil contra o Chile 
na próxima quinta-feira 
pelas Eliminatórias da 

Copa e que vai acontecer 
no Maracanã

Jogadoras da Seleção Feminina Sub-17 comemoram o título no Uruguai após vencer a Colômbia por 1 a 0, no último sábado
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752 — Papa Zacarias
1685 — Go-Sai, imperador japonês
1955 — Guido Caloi, industrial brasileiro
1980 — Hélio Oiticica, pintor, escultor e artista plástico brasileiro
1994 — Walter Lantz, animador, diretor e produtor norte-americano
1998 — Brandão Filho, ator brasileiro
2001 — William Hanna, animador, diretor, produtor e dublador
norte-americano, cofundador da Hanna-Barbera
2015 — Cláudio Marzo, ator brasileiro
2018 — Carlos Eduardo Miranda, produtor musical brasileiro
2020 — Marcello Piancó, humorista, publicitário, radialista e jornalista (PB)
2020 — Valdir Teles, poeta repentista (PB)

Mortes na História

Obituário
Zaida Lins de Lima
19/3/2022 – Em Brasília (DF), vítima de câncer. Escritora 
e advogada de Alagoas. Era filha do escritor alagoano 
Adalberon Cavalcanti Lins; viúva de Hugo Lima, 
procurador e professor de História; e nora do primeiro 
biógrafo do escritor Graciliano Ramos, Valdemar de 
Souza Lima, de Palmeira dos Índios (AL). A versão 
cinematográfica de ‘Vidas Secas’ (1963), de Nelson Pereira dos Santos, foi 
filmada na propriedade de Valdemar.

Aforismo
“Procuramos de todas as maneiras banir 

o pensamento da nossa finitude, iludindo-nos 
em pensar que podemos retirar o poder da 

morte e afastar o temor.”

(Papa Francisco)

Fo
to

: T
w

itt
er

EDIÇÃO: Jorge Rezende
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

O senador Paulo Paim 
(PT-RS) pediu, em pronun-
ciamento no Congresso Na-
cional, para que seja derru-
bado o Veto 48 do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) à quebra 
de patentes de vacinas e me-
dicamentos para combater a 
Covid-19.

Paim lembrou que no 
Brasil já ocorreram mais 
de 656 mil mortes devido à 
pandemia e que, apesar da 
vacinação, o país deve ficar 
atento, pois novas variantes 

continuam surgindo. Para 
ele, a solução que garanti-
rá que a maioria da popula-
ção mundial seja vacinada é 
a quebra de patentes, como 
aliás é pedido por uma nota 
da Internacional de Servi-
ços Públicos, assinada por 
41 entidades.

“Teremos vacinas pro-
duzidas em grandes quan-
tidades, com preços bem 
menores. Poderemos tam-
bém ajudar países pobres 
que estão em dificuldades. 
Estaremos, efetivamente, 
democratizando a vacina-
ção”, disse.

O senador gaúcho citou 
exemplos de países que qua-
se não vacinaram ainda. É o 
caso de Serra Leoa, na Áfri-
ca, que vacinou apenas 12% 
da sua população e onde 
ninguém recebeu a segunda 
dose, o que torna evidente 
a necessidade de um maior 
apoio internacional.

Paim também pediu a 
derrubada de outro veto 
presidencial que prejudica 
as pessoas que possuem lú-
pus ou epilepsia. Segundo 
ele, se o veto for derrubado, 
mais de cinco milhões de 
pessoas serão beneficiadas.

Senador pede derrubada de veto e prevê que “liberação” de vacinas e medicamentos irá salvar mais vidas

Quebra de patentes evitará mortes
COMBATE À COVID-19

Waldemir Barreto 
Agência Senado

Pandemia diminui pela metade 
transplantes de córnea no país

FILA DE ESPERA CRESCE

Desde o início da pande-
mia de Covid-19 no Brasil, 
em março de 2020, o trans-
plante de córnea é um dos 
mais afetados no país. Da-
dos apresentados pela As-
sociação Brasileira de Trans-
plante de Órgãos (ABTO) 
apontam que em 2020 esse 
tipo de cirurgia caiu pratica-
mente pela metade. Naquele 
ano, o país registrou 7,1 mil 
transplantes de córnea ante 
14,9 mil em 2019.

No ano passado, o levan-
tamento da associação re-
vela que o procedimento 
continuou 16% abaixo da 
pré-pandemia com 12,7 mil 
brasileiros transplantados. 
Com o número de captações 
e transplantes em queda, a 
instituição informa que a 
fila de espera para o trans-
plante cresceu 80%. No final 
de 2019, eram 10,7 mil inscri-
tos, já em dezembro de 2021 
eram 18,8 mil pessoas à es-
pera do transplante.

A professora Tatiana 
Lima, de 42 anos, é uma 
das pacientes que aguar-
da sua vez na fila. Segundo 
ela, a fila costuma andar um 
pouco mais rápido, mas, por 
causa da pandemia, o ritmo 
de cirurgias está mais len-
to. Após três anos de espe-
ra, ela conta que já fez todos 
os exames pré-operatórios 
exigidos pelo médico e que 

Karine Melo 
Agência Brasil

Foto: Moreira Mariz/Agência Senado

Para Paulo Paim, haverá vacinas produzidas em grandes quantidades e baratas com quebra de patentes

Números
No final de 2019, eram 
10,7 mil inscritos; já 

em dezembro de 2021, 
eram 18,8 mil pessoas à 
espera do transplante, 

de acordo com o 
levantamento

pode ser chamada a qual-
quer momento para reali-
zar o transplante em um dos 
olhos, em Brasília. “Este será 
meu segundo transplante. 
O primeiro, nos dois olhos, 
foi feito há 30 anos, em Goiâ-
nia, quando eu ainda era 
adolescente. Com o passar 
dos anos minha visão es-
querda foi piorando. Por 
causa do ceratocone, uma 
das córneas voltou a ficar 
fina e, por isso, o novo trans-
plante”, explicou.

A córnea é um tecido 
transparente que fica loca-
lizado na parte frontal do 
olho. Tal como em uma má-
quina fotográfica, ela é a pri-

meira lente por onde a luz 
penetra e, por isso, precisa 
ter total transparência para 
que a luz atravesse todo o 
olho até a parte posterior, 
onde a imagem é decodifi-
cada. Uma córnea doente, 
acometida, por exemplo, por 
ceratocone, doenças congê-
nitas, distrofias de córnea e 
cicatrizes pós-trauma, per-
dem essa transparência e a 
visão fica prejudicada. Após 
se esgotarem as outras al-
ternativas de tratamento, o 
transplante geralmente é in-
dicado para reabilitar a vi-
são do paciente.

Para a doação, o proce-
dimento é simples e deve 
ser autorizado pela famí-
lia. Por isso é importante 
que quem deseja ser doa-
dor de córnea avise os fami-
liares sobre a sua decisão. A 
captação da córnea doadora 
é feita em poucas horas após 
a morte do paciente e fica im-
perceptível para a família do 
doador.

Não podem ser doado-
ras as pessoas que tiveram 
linfomas ativos e leucemias, 
hepatites B ou C, HIV (Aids), 
infecção generalizada, en-
docardite bacteriana, raiva, 
ou algumas doenças em ati-
vidade como sífilis ativa e 
leptospirose. Já os casos de 
pacientes que realizaram ci-
rurgias nos olhos, ou que te-
nham miopia, hipermetro-
pia e astigmatismo não são 
impedimento para a doação.

Com captações e cirurgias de córnea em queda, a fila de espera para o transplante cresceu 80%

Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Foto: Alagoas24h

Yohan Ferreira Dziurum
18/3/2022 – Aos 2 anos, em Patos (PB), por afogamento, após 
cair na piscina da casa em que morava. O pai da criança 
saiu para deixar outro filho na escola enquanto ela ficou 
dormindo com a mãe. O menino acordou antes da mãe e foi 
para a área da piscina, quando ocorreu o acidente.

Foto: Reprodução

Francisca Estrela Abrantes e 
Maurício Abrantes
20/3/2022 – Na BR-230, em Patos (PB), em acidente 
automobilístico, que deixou três pessoas mortas e 
outras quatro gravemente feridas. Ele era primo do 
advogado Johnson Abrantes e irmão do ex-prefeito 
Marizinho Abrantes, de Sousa (PB). Ela era casada 
com Bosco Estrela, que também viajava no carro e sofreu apenas escoriações.

Foto: Notícia Paraíba

Iranilda de Sousa Medeiros Araújo e 
Gabriel de Sousa Medeiros Araújo
19/3/2022 – Aos 47 anos e aos 7 anos, em Patos (PB). 
Ela trabalhava como enfermeira na Maternidade 
Doutor Peregrino Filho, em Patos. Os dois foram 
mortos a tiros, dentro de casa, disparados pelo filho 
mais velho, de 13 anos, que também atirou no pai, 
sargento Benedito, reformado da Polícia Militar.

Foto: Redes Sociais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoinha, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: Empresas MJC CONSTRUÇÕES EIRELI-
-EPP – CNPJ: 07.264.280/0001-94 e JMR CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 08.686.945/0001-10, 
foram HABILITADAS, por cumprir de forma integral os itens 5 e 6 do edital. Já a empresa, HIDROTEC 
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EIRELI – CNPJ: 24.117.731/0001-80, não atendeu aos 
itens 5.4.3, 5.5.1 e 5.5.2, onde foi INABILITADA, por descumprir as exigências do edital, abrindo-se 
o prazo recursal e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações através do e-mail; 
alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro 
- Alagoinha - PB, no horário de expediente normal das 08h00min às 12h00min.

Alagoinha, 21 de março de 2022.
RITA DE CÁSSIA TRAJANO MACENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE TIPO VAN, Nº. DA PROPOSTA: 11903.620000/1210–02; ADJUDICO 
o seu objeto a: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - R$ 278.000,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 18 de Março de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE TIPO VAN, Nº. DA PROPOSTA: 11903.620000/1210–02; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VRIO SOLUCOES SERVICOS DE 
MONTAGENS MOVEIS EIRELI - R$ 278.000,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 18 de Março de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL 
DE SAÚDE TIPO VAN, Nº. DA PROPOSTA: 11903.620000/1210–02. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa 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: Vrio Solucoes Servicos de Montagens Moveis Eireli - CNPJ 
20.351.700/0001-38. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão 
de Jandaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 994051912.

Algodão de Jandaíra - PB, 21 de Março de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00009/2022, para o dia 01 de Abril de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 01 de Abril de 2022 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB. Telefone: 
(083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Arara - PB, 21 de Março de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Meren-
da Escolar, Creche Municipal, Programas Federais e demais setores da Administração Municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: 02.00 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇAO 04.122.1002.2003 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 
12.306.2002.2008 MANTER PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 500. 
Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 552. Transferências 
de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2014 MANTER AÇOES EDUCACIONAIS COM OUTROS 
RECURSOS DO FNDE 569. Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 06.00 FUNDO MUN DE SAUDE – S.M.S. 10.301.2001.2023 MANTER OUTROS 
PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS 600. Transferências Fundo a Fundo de 
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2001.2024 MANTER ASPS 
– BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA 600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2001.2025 MANTER AS AÇÕES DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 500. Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 08.244.2003.2032 
MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES 500. Recursos não Vin-
culados de Impostos 3.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.2003.2033 
MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – OUTROS PROGRAMAS 660. 
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATE-
RIAL DE CONSUMO 08.244.2003.2035 MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS 500. Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.32.01 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA 08.244.2003.2038 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 500. 
Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 296 3.3.90.32.01 
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00028/2022 - 21.03.22 - M 
V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 572.793,00; CT Nº 00029/2022 - 21.03.22 - HOSANAN 
ARAUJO BARBOSA - R$ 158.938,00; CT Nº 00030/2022 - 21.03.22 - COMERCIAL DE ALIMEN-
TOS WSS EIRELI - R$ 5.814,00; CT Nº 00031/2022 - 21.03.22 - TATIANE FREIRE DE SANTANA 
31052856870 - R$ 3.510,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09h do dia 01 de Abril de 2022, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de materiais e insumos para o laboratório de 
análises clínica do município de Araruna/PB – exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/08; 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) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 21 de março de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Comarca de Araruna/PB, situado a Av. Cel. Pedro Targino, s/n, Centro - Araruna - PB, às 14h dia 
08 de Abril de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Reforma 
do Ginásio Poliesportivo da EMEF Joana Maria da Conceição – localizada no sítio Mata Velha, s/n, 
zona rural de Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fede-
ral 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) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.
tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 21 de março de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 
COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICÍPIO DE AREIAL – PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO 286/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MELO CONS-
TRUCOES EIRELI - R$ 866.467,76.

Areial - PB, 21 de Março de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
 RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022
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 
AD00001/2022, que objetiva: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº RP00009/2021 do Pregão 
Eletrônico Nº 00009/20211, realizado pela Prefeitura Municipal de Aroeiras – PB, para aquisição 
parcelada de pneus destinados a utilização em veículos e equipamentos rodoviários oficiais e/ou 
à serviço da municipalidade via locação; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 314.100,00.

Areial - PB, 21 de Março de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 
DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS, NO MUNICÍPIO DE AREIAL – PB, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO 286/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Areial: CONVÊNIO 286/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
02040.12.361.1005.1068 – CONSTRUÇÃO , AMPIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO UNIDA-
DE ESCOLAR 449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE 125, 111. VIGÊNCIA: até 21/03/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00050/2022 - 21.03.22 - MELO 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 866.467,76.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº RP00009/2021 do Pregão Eletrônico Nº 
00009/20211, realizado pela Prefeitura Municipal de Aroeiras – PB, para aquisição parcelada de 
pneus destinados a utilização em veículos e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da muni-
cipalidade via locação. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022 - Ata 
de Registro de Preços nº 00009/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 00009/2021, realizado pelo Prefeitura Municipal de Aroeiras. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Areial: AQUISIÇÃO DE PNEUS 02010.04.122.2002.2002 – MANUT. DAS ATIVIDADES 
DO GABINETE DO PREFEITO 02020.04.122.2003.2004– MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 02040.12.361.1005.2009 – MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 
02040.12.361.1005.2011 – MANUT. DO TRANSPOR ESCOLAR 02040.12.361.1005.2072 – MA-
NUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2081 – MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02060.08.122.2007.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE ASSISTENCIA SOCIAL 02060.08.243.1010.2030 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CONSELHO TUTELAR 02070.15.122.2008.2036– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SER-
VIÇOS URBANOS 02080.20.122.2009.2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIV. DE 
AGRICULTURA 02090.10.301.2006.2021– MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA 
NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 500,553,550,540,600. 
VIGÊNCIA: até 22/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 
00051/2022 - 22.03.22 - TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 314.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MECÂNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do 
objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
00401/2021 - A Sertaneja Servicos e Distribuidora de Veiculos e Pecas Ltd - CNPJ: 33.538.090/0001-
28 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 60 dias. ASSINATURA: 07.02.22

 
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 
PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00301/2021 - A Sertaneja Servicos e Distribuidora 
de Veiculos e Pecas Ltd - CNPJ: 33.538.090/0001-28 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 60 
dias. ASSINATURA: 21.02.22

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS-

TRUÇÃO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALI-
DADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santana e: CT Nº 01401/2021 - A de Freitas Tavares - ME - CNPJ: 17.155.539/0001-12 - 1º Aditivo 
- prorroga o prazo por mais 60 dias. ASSINATURA: 14.03.22

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EVENTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DO TIPO: RETROESCAVADEIRA E MA-

QUINA PC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santana e: CT Nº 02001/2021 - Rainha Empreiteira Ltda - ME - CNPJ: 11.547.441/0001-
24 - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 545.000,00; e prorroga o prazo por mais 
12 meses. ASSINATURA: 17.03.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00011/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICO DE 
CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA 
PERTENCENTE E LOCADA AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APARECIDO FRANKLIN 
SOARES 03070176488 - R$ 42.800,00; FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA - R$ 342.000,00; MULT 
DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 267.350,00.

Belém - PB, 21 de Março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00016/2022. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 04.01 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.1004 REEQUIPAR AS AUNIDADES ESCOLARES 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.365.0185.1011 
CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS 500 RECURSOS NÃO VIN-
CULADOS DE IMPOSTOS 159.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
12.365.0185.2024 MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 167.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.01 SECRETARIA 
DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ESPORTE E TURISMO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 181.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 27.812.0224.1012 REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE ESPORTE E 
TURISMO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 186.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTO 
E MATERIAL PERMANENTE 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS-
TOS 195.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES 
DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 15.451.0575.2032 MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PÚBLICA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 227.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 25.752.0269.2033 MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 231.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 245.4.4.90.52.01 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.028.2058 MANTER O 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 396.3.3.90.30.01 MATE-
RIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS EM SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 426.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
431.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.302.0083.2066 MANTER 
AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 600 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER-
NO FEDERAL 458.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 466.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – 
PSF 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 445.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2067 MANTER 
AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 600 TRANSFERÊNCIAS 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 
477.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA 
POLICLÍNICA MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 482.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 488.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Belém e: CT Nº 00086/2022 - 18.03.22 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - R$ 696.668,60; CT Nº 
00087/2022 - 18.03.22 - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 299.351,95; CT Nº 00088/2022 
- 18.03.22 - TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 440.112,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE EDITAL
CHAMADA PÚBLICA nº 0002/2022 

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura/PB torna público para conhecimento dos interessados a 
Chamada Pública, destinada aquisição de gêneros alimentícios advindos da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, 
através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. DATA E LOCAL PARA ENTREGA 
DOS ENVELOPES: A documentação de habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues 
a partir da data da publicação do Edital até o dia 13/04/2022 das 08h às 12hs na sala da CPL, 
no prédio da prefeitura municipal, na Rua Emília Leite, s/n, Boa Ventura/PB. CLASSIFICAÇÃO E 
JULGAMENTO: 14/04/2022 às 10h, no endereço acima citado. Os procedimentos para participa-
ção estarão disponíveis no Edital de Chamada Publica nº 0002/2022, que poderá ser acessado 
no endereço eletrônico: http://boaventura.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, ou retirada de 
sua cópia na sala da CPL.

Boa Ventura, 21 de março de 2022.
MARIA LEONICE LOPES VITAL

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - 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 ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 
OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO ANTIGO ESPAÇO CENTER LANCHE NO CENTRO DA CIDADE DE 
CABEDELO/PB. Recursos: Próprios. 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 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 21 de Março de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO

N.º 02/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRU-

ÇÃO DE CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS NO DISTRITO SÃO 
SEBASTIÃO, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, NOS TERMOS DO 
CONVÊNIO N.º 0426/2021. Data e Local, às 09:00 horas do dia 07/04/2022, na sala de reuniões 
da CPL, na Rua José Laurindo da Costa, N.º 59, Centro, Cacimbas - PB. O edital está disponível 
nos sites: www.cacimbas.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. Qualquer Dúvidas ou 
Esclarecimentos através do Email: cacimbas.cpl@gmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de 
segunda a sexta feira.

Cacimbas – PB, em 21 de março de 2022.
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADE DE PREÇO

N.º 03/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 

E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM CASSIANO ALVES NO MUNICIÍPIO DE CACIMBAS. Data 
e Local, às 14:00 horas do dia 07/04/2022, na sala de reuniões da CPL, na Rua José Laurindo da 
Costa, N.º 59, Centro, Cacimbas - PB. O edital está disponível nos sites: www.cacimbas.pb.gov.br ou 
Mural de Licitações do TCE-PB. Qualquer Dúvidas ou Esclarecimentos através do Email: cacimbas.
cpl@gmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Cacimbas – PB, em 21 de março de 2022.
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 02/2022

O PREGOEIRO do Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas/PB, torna público que realizará no 
sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 cujo 
OBJETO É: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Cacimbas – PB, no termos da proposta MS 10541.009000/1210-
01. O edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.cacimbas.pb.gov.
br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão publica na forma eletrônica será aberta às 08:01hs 
(Horário de Brasília) do dia 05/04/2022. Esclarecimentos: através do e-mail: cacimbas.cpl@gmail.
com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Cacimbas – PB, em 21 de março de 2022.
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
O PREGOEIRO do Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas/PB, torna público que realizará 

no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 
cujo OBJETO É: Contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e 
preventiva com reposição de peças para equipamentos odontológicos e médico hospitalares para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Cacimbas. O edital está disponível 
nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.cacimbas.pb.gov.br ou Mural de Licitações do 
TCE-PB. A sessão publica na forma eletrônica será aberta às 14:01hs (Horário de Brasília) do dia 
05/04/2022. Esclarecimentos: através do e-mail: cacimbas.cpl@gmail.com, no horário das 08h:00 
às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Cacimbas – PB, em 21 de março de 2022.
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
O PREGOEIRO do Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas/PB, torna público que realizará 

no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 
cujo OBJETO É: Contratação de Empresa para Confecção de Próteses Dentárias dentro do Pro-
grama Brasil Sorridente no Município de Cacimbas - PB. O edital está disponível nos sites: www.
portaldecompraspublicas.com.br, www.cacimbas.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A 
sessão publica na forma eletrônica será aberta às 09:01hs (Horário de Brasília) do dia 06/04/2022. 
Esclarecimentos: através do e-mail: cacimbas.cpl@gmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 
de segunda a sexta feira.

Cacimbas – PB, em 21 de março de 2022.
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Pregoeiro Oficial

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de adesivo Refletivo Grau Engenharia Tipo I; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - R$ 173.760,00; SILK 
BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 
- R$ 6.400,00.

Campina Grande - PB, 21 de Março de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA 

DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público 
que realizará às 09:00 horas do dia 06 de abril de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPOS E CORRIMÕES DA 1ª ETAPA 
DO PARQUE LINEAR DINAMÉRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
- PB. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande 
– PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-
-contratos) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: 
cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 21 de março de 2022.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Li5citação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.13.001/2022. PARTES: SE-

CRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER E ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME. OBJETO: O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁU-
SULA QUINTA, BEM COMO A RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS. VALOR: O VALOR 
DO CONTRATO Nº 2.13.001/2022 FICA ACRESCIDO EM R$ 58.582,05 (CINQUENTA E OITO 
MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS). LICITAÇÃO: TOMADA 
DE PREÇOS 008/2021. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 
SIGNATÁRIOS: CLEDSON RODRIGUES DA SILVA E MIGUEL FIGUEIREDO MAIA. DATA DE 
ASSINATURA: 17 DE MARÇO DE 2022.  

CLEDSON RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
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 materiais de generos de alimentos. Abertura da sessão pública: 14:30 horas do dia 1º de Abril de 
2022. Início da fase de lances:14:31 horas do dia 1º de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (..) ... Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Campina Grande - PB, 21 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM MEIO–FIO 
PRÉ–MOLDADO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO PEDRA D’ÁGUA (COORDENADAS: 6° 46’ 
22” S E 35° 50’ 56” W) DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE–PB, CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE Nº 907727/2020/MDR/CAIXA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI - R$ 186.647,83. Convocamos 
a empresa HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI, 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

Casserengue - PB, 21 de Março de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas e preventivas de veículos e máquinas, 
pertencentes a esta Edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA 
DE VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 271.579,76; FERNANDO AUTO PECAS LTDA – ME - R$ 
258.053,56. Convocamos as empresas acima citada 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.

Casserengue - PB, 16 de Março de 2022
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos) não recondicionado, para suprir as necessidades da Frota 
de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde 
exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BOREAL SUL 
COMERCIAL LTDA - R$ 720,00; CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA 
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 11.042,00; FERNANDO AUTO PECAS LTDA – ME - R$ 
102.108,00; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 162.094,00; NORDESTE 
COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA – ME - R$ 7.580,00. Convocamos as em-
presas acima citadas 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

Casserengue - PB, 16 de Março de 2022
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar da Prefeitura Municipal 
de Casserengue/PB, Exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: EDVALDO BEZERRA DA COSTA - R$ 142.980,50; MARIA ALBERTINA SILVA SANTOS 
LTDA - R$ 216.928,00. Convocamos as empresas acima citadas 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

Casserengue - PB, 16 de Março de 2022
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de Horas/
Máquinas de Trator de Pneus com Grade Aradora para Corte de Terras, que tem como objetivo 
beneficiar os Pequenos Agricultores da zona rural deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALERIANDO FERREIRA DE LIMA - R$ 81.000,00.

Casserengue - PB, 17 de Março de 2022
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas de 
Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal e 
ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 421.898,50. 

Casserengue - PB, 17 de Março de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de março de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
materiais de expedientes e didáticos, destinados à manutenção dos programas, ações e atividades 
de todas as Secretarias deste Município e ao Fundo Municipal de Saúde exercício 2022; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 12.079,50; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 
89.759,10. Convocamos as empresas acima citadas 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:

Casserengue - PB, 17 de Março de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 005/2022, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Data de abertura: 01/04/2022 às 09h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 18 de março de 2022.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 006/2022, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é 
a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Data de abertura: 01/04/2022 às 10h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 18 de março de 2022.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO - SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2022
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 007/2022, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Data de abertura: 07/04/2022 às 09h30min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 21 de MARÇO de 2022.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº. 02101/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. CONTRATADO: TITANIUM CONS-

TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, § primeiro, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto 
do presente Termo Aditivo, a prorrogação pelo prazo de vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, 
do Contrato Administrativo nº 02101/2020, o qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIA 
PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONGO - PB (CONTRATO DE REPASSE Nº 1052917-40), 
a partir de 05 de março de 2022. DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 2021. SIGNATÁRIOS: 
pela Contratante, ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA e, pela Contratada, JOSÉ FIRMINO 
DA SILVA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº. 02201/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. CONTRATADO: TITANIUM CONS-

TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, § primeiro, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto 
do presente Termo Aditivo, a prorrogação pelo prazo de vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, 
do Contrato Administrativo nº 02201/2020, o qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIA 
PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONGO - PB (CONTRATO DE REPASSE Nº 1052938-84), 
a partir de 18 de Março de 2022. DATA DA ASSINATURA: 18 de Março de 2022. SIGNATÁRIOS: 
pela Contratante, ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA e, pela Contratada, JOSÉ FIRMINO 
DA SILVA JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de perfuração de poços artesianos 

no Município de Cuité de Mamanguape. LICITANTE HABILITADO: MJC CONSTRUCOES EIRELI. 
LICITANTE INABILITADO: HIDROTEC PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EIRELI - 
DESCUMPRIU O ITEM “8.2.PESSOA JURÍDICA: 8.3.1.Comprovação de pleno conhecimento das 
condições da obra ou serviços - item 6.8.1. APRESENTOU CÓPIA DA DECLARAÇÃO”. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 30/03/2022, 
às 16:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de 
Mamanguape - 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, 28 de Fevereiro de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00014/2022, para o dia 04 

de Abril de 2022 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av. Severino Jorge de 
Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 21 de Março de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00015/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00015/2022, para o dia 04 

de Abril de 2022 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av. Severino Jorge de 
Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 21 de Março de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS 
AS SECRETARIAS DESDE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00003/2021, decorrente do processo licitatório moda-
lidade Pregão Presencial nº 00013/2021, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA. 
DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 
Gabinete do Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal 
de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Edu-
cação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.130 Sec Municipal de 
Cultura e Turismo 3390.30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 
00075/2022 - 16.03.22 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 187.851,10.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINA-
DOS A DEMANDA DESTA SECRETARIA. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços 
nº AD00002/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00013/2021, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Presencial nº 00003/2021, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA-
RACA. 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. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00082/2022 - 18.03.22 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DIS-
TRIBUIDORA EIRELI - R$ 187.851,10.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00014/2022

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 10:30 horas do dia 01 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: prestação de serviços de trans-
porte de estudantes. 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: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 21 de Março de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar a obra de Construção 
de Escola com 3 (três) salas no Sítio São Luiz, Zona Rural deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona 
Ines: 12.361.2007.1008 Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais. 
4490.51.99.1113 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 14/09/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00136/2022 - 18.03.22 - EKS CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - R$ 398.485,27.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00007/2022

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 04 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas pesadas e 
tratores agrícolas que compõem a frota do Município de Esperança, com o fornecimento e troca de 
todas e quaisquer peças, componentes e acessórios novos que se fizerem necessários para que os 
veículos sejam mantidos em perfeitas condições de uso, compreendendo: (a) Serviços mecânicos em 
geral; (b) Serviços elétrico–eletrônicos; (c) Serviços de suspensão/direção e Assistência. 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, 18 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de 
mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Esperança 
– PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: UZE BRINDES E UNI-
FORMES - R$ 21.150,00; WWW COMERCIAL EIRELI - R$ 90.190,00.

Esperança - PB, 17 de Março de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição par-
celada de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de 
Esperança – PB; ADJUDICO o seu objeto a: UZE BRINDES E UNIFORMES - R$ 21.150,00; WWW 
COMERCIAL EIRELI - R$ 90.190,00.

Esperança - PB, 17 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PAR-
CELADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADO 
A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EJA 
DESTE MUNICÍPIO, COM PRONTA ENTREGA, DEVENDO OCORRER QUANDO NECESSÁRIO 
NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; ADJUDICO o seu 
objeto a: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - R$ 258.000,00.

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADO A 
MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EJA 
DESTE MUNICÍPIO, COM PRONTA ENTREGA, DEVENDO OCORRER QUANDO NECESSÁRIO 
NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO 
- R$ 258.000,00.

Esperança - PB, 16 de Março de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00002/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRO-
DUTOS DE PANIFICAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADO A MERENDA 
ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EJA DESTE 
MUNICÍPIO, COM PRONTA ENTREGA, DEVENDO OCORRER QUANDO NECESSÁRIO NOS 
QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO: Convo-
camos a seguinte empresa 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: Maria do Socorro Santos Basilio - CNPJ 00.799.421/0001-
24. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no 
horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 21 de Março de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2022. 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. Os convocados deverão no ato da assinatura do 
contrato apresentar e atender as condições exigidas nos itens 13.1 ao 13.2 do Termo de Referência 
do Edital: Carlos Passos da Costa Junior - CNPJ 18.369.916/0001-89. GJT Serviços & Locação 
Eireli - CNPJ 17.754.216/0001-45. Jose Wilson Santos - ME - CNPJ 05.445.711/0001-93. Josinaldo 
de Andrade - CNPJ 32.490.774/0001-34. Josivaldo Maia Duarte - CNPJ 29.326.859/0001-77. Wan-
deyflavio Bertulino Agra 04819156489 - CNPJ 33.609.700/0001-37. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 12h00min 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 21 de Março de 2022.
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00012/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: Registro de 
preços para futura ou eventual aquisição de material de consumo para atender as necessidades 
do setor de radiologia do Hospital Municipal de Esperança/PB; ADJUDICO o seu objeto a: UNIVEN 
HEALTHCARE LTDA - R$ 120.720,00.

Esperança - PB, 21 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00012/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: Registro de preços para 
futura ou eventual aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de 
radiologia do Hospital Municipal de Esperança/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: UNIVEN HEALTHCARE LTDA - R$ 120.720,00.

Esperança - PB, 21 de Março de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.

LICITANTES HABILITADOS:
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 13.570.141/0001-91;
L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 18.833.963/0001-31;
MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 20.010.332/0001-64.
LICITANTES INABILITADOS:
B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.842.086/0001-81;
CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 26.635.344/0001-60;
CONSTRUTORA APODI EIRELI - CNPJ 17.620.703/0001-15;
CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - CNPJ 23.407.509/0001-59;
DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ 17.421.938/0001-88;
ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 01.084.111/0001-96;
HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ 09.330.327/0001-04;
JCL ENGENHARIA - CNPJ 23.304.039/0001-06;
JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ 28.697.127/0001-20;
MATRIX CONSTRUTORA - CNPJ 18.920.924/0001-71;
QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 26.183.729/0001-34;
SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 28.561.917/0001-84.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, 

da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Os recursos deverão ser protocolados via Central 
de Atendimento da Prefeitura Municipal de Esperança na internet: www.esperanca.1doc.com.br/
atendimento; encontra-se franqueado o acesso aos documentos constantes dos autos. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos e/ou na apresentação desses o julgamento for 
pela manutenção da inabilitação do(s) recorrente(s), a Sessão Pública para abertura dos envelopes 
Propostas de Preços será realizada no dia 29/03/2022, às 10h00 na sala da Comissão Especial 
de Licitação. Maiores informações poderão ser obtidas por meio da Central esperanca.1doc.com.
br/atendimento ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro 
Administrativo, Esperança - PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis.

Esperança - PB, 21 de março de 2022.
Emerson David A. da Costa

PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00003/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de Gê-
neros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados e 
assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal para o exercício 
de 2022.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Revogada.

Guarabira - PB, 10 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00017/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDILEUZA OLIVEIRA DA SIL-
VA - R$ 302.383,70; GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 8.793,20; JOSÉ CAVALCANTE DOS 
SANTOS - R$ 49.345,00; JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 123.499,50; TARCISIO COPPI 
BORGES - R$ 211.727,40; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 22.695,07.

Guarabira - PB, 14 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00027/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2022, que objetiva: Contratação de Veículos 
tipo condução de alunos da zona rural do município para a Sede e vice versa até dezembro de 2022; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO DE SOUZA - R$ 
38.650,00; ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA - R$ 33.000,00; DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO 
- R$ 59.900,00; EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 115.800,00; ELISETE CUNHA DE 
OLIVEIRA - R$ 220.800,00; ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS - R$ 39.900,00; FELIPE 
DA SILVA LIMA - R$ 39.940,00; GUARATAN LOCAÇÃO E TRANSPORTE E TURISMO LTDA - R$ 
117.225,00; IARA DE PONTES FRASÃO - R$ 59.950,00; JOÃO DE SOUZA - R$ 49.900,00; JOA-
QUIM MANOEL DA SILVA - R$ 39.900,00; JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO - R$ 49.800,00; JOSE 
HELIO TAURINO DOS SANTOS - R$ 49.950,00; JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES - R$ 
49.900,00; klaber Santos da Silva - R$ 39.950,00; LINDEMBERG BATISTA DA SILVA - R$ 99.900,00; 
LUIS PEREIRA DE LIMA - R$ 44.900,00; LUIZ CONSTANTINO FERREIRA - R$ 49.900,00; MA-
RIA GILVANIA FERREIRA DOS SANTOS - R$ 35.000,00; MARINALDO MOURA DA SILVA - R$ 
39.900,00; RAMON DA SILVA SOUZA - R$ 49.950,00; ROSIMERE BARROS - R$ 38.850,00; RUAN 
DIEGO DOS SANTOS PONTES - R$ 39.950,00; SILVAN GOMES ELEOTÉRIO - R$ 59.900,00.

Guarabira - PB, 07 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00029/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em consultoria em tecnologia da informação para atender a secretaria de finanças 
e administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DAMIAO 
BOZZANO DA SILVA 05120359469 - R$ 23.400,00.

Guarabira - PB, 15 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Expediente para melhor atendimento e funcionamento de todos os setores da 
Administração Municipal Exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 104.418,00; 
FREITAS & COSTA LTDA - R$ 208.414,00; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 
112.400,00; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO ME - R$ 163.011,00; MAURÍLIO DE ALMEIDA 
MENDES - R$ 351.319,00.

Guarabira - PB, 15 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00011.2021, 
fundamentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos 
datados de 15/12/2021 e 03/03/2022, respectivamente, no valor total de R$ 1.599.961,92– (Hum 
Milhão quinhentos e noventa e nove Mil novecentos e sessenta e hum reais e noventa e dois 
centavos), em favor da empresa CONSTRUTORA PARAIBANA – inscrita no CNPJ sob o nº 
42.179.361/0001-97, que tem como objetivo, Contratação de empresa no ramo pertinente para 
Contratação de empresa prestação de serviços na Conclusão  de uma Creche Proinfância – 
Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto Alto da Boa Vista – Guarabira/PB, conforme Termo de 
Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE Fica a empresa vencedora do certame convocada 
para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida 
Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 07 de Março de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Médico hospitalares, e outros para melhor atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde para o exercício de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 
140.016,90; ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES - 
R$ 558.854,30; CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 27.600,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 387.100,00; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. 
MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 257.791,50; GRADUAL – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
- R$ 67.880,00; HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA - R$ 
21.012,90; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 90.413,60; MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - R$ 136.360,00; MEGAMED COMÉRCIO 
LTDA - R$ 153.989,00; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E 
ORTOPEDICOS LTDA - R$ 916.036,20; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE ME-
DICAMENTOS LTDA - R$ 74.913,00; R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - R$ 3.822,00; SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA - R$ 117.856,80; TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 26.361,49.

Guarabira - PB, 15 de Março de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00021/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DP00021/2022, que objetiva: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA. 
CNPJ: 07.220.883/0001-94. Valor: R$ 7.553,20 (SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS 
REAIS E VINTE CENTAVOS).

Guarabira - PB, 11 de março de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para aquisição de Kits para retorno 
escolar conforme termo de referência, mediante edital e seu termo de referência. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 16.00 – 
Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2019.2078 – Manter Atividades de outros 
programas de saúde 10.301.2019.2079 – Manutenção ASPS– BLC Custeio: atenção básica (PAB) 
10.303.2019.2090– Manutenção ASPS – BLC Custeio: A farmacêutica 3.3.90.32.01 – Material de 
Consumo Convênio conforme portaria 1857/2020. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 10066/2022 
- 18.02.22 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 30.800,00; CT Nº 10067/2022 - 18.02.22 - S D 
DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 82.795,00; CT Nº 10068/2022 - 18.02.22 - JOAO 
MARTINHO DA SILVA - R$ 18.150,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00021/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e HOT DIGITAL COMERCIO E 
SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA R$ 7.553,20 – SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS 
REAIS E VINTE CENTAVOS - CT Nº 00112/2022 – 11.03.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00021/2022.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E DA JUVENTUDE.

RATIFICAÇÃO: Gestor, em 11.03.2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos para melhor atender 
as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00017/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação con-
signada no orçamento Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.39.01 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00120/2022 
- 14.03.22 - EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA - R$ 302.383,70; CT Nº 00121/2022 - 14.03.22 
- GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 8.793,20; CT Nº 00122/2022 - 14.03.22 - JOSÉ 
CAVALCANTE DOS SANTOS - R$ 49.345,00; CT Nº 00123/2022 - 14.03.22 - JSA COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 123.499,50; CT Nº 00124/2022 - 14.03.22 - TARCISIO COPPI BOR-
GES - R$ 211.727,40; CT Nº 00125/2022 - 14.03.22 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE - R$ 22.695,07.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

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

ros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados e 
assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal para o exercício 
de 2022. AUTORIZAÇÃO: 17/01/2022. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico nos Autos. 
DATA: 24/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 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: Aquisição de testes rápidos do 
tipo SWAB rápido antígeno COVID–19, destinados ao atendimento das necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde para o enfrentamento decorrente ao coronavírus. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 
003/17; e legislação pertinente, 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) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 21 de março de 2022
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, convoca 

as empresas:CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 18.578.731/0001-84, 
ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, cadastrada no CNPJ nº 05.935.592/0001-57, 
CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 09.335.002/0001-06, CO-
VALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ Nº 11.170.603/0001-58, 
PARAHYBA SERVIÇOS E LOCAÇÕES, cadastrada no CNPJ Nº 37.325.870/0001-40, ROUTE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ Nº 42.017.588/0001-36, CONS-
TRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ Nº 15.233.791/0001-77, 
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOES EIRELI – EPP, cadastrada no CNPJ Nº 
17.560.794/0001-40, ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, cadastrada no CNPJ 
Nº 34.746.604/0001-8, JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 
34.955.075/0001-48, CABRAL CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ 
nº 29.505.771/0001-12, GR CONSTRUÇÕES, cadastrada no CNPJ nº 27.450.426/0001-01, 
DEL ENGENHARIA, cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33, SERRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 14.031.903/0001-44, J DE FONTE RANGEL 
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 26.757.272/0001-24, D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI, cadastrada no CNPJ Nº 32.666.677/0001-50, para abertura dos envelopes de 
HABILITAÇÃO. Para o dia 30.03.2022 às 09:00 Horas. Os Envelopes de Habilitação serão 
abertos pela Comissão independente do comparecimento ou não dos licitantes, e será publicado 
o resultado na imprensa oficial, da mesma forma do aviso.

Ibiara-PB, 21 de Março de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Presidente da CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO 
SPLIT 12.000 BTUS, 220V, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, PARA ATENDER A DE-
MANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: XAVIER AFREU DE ASSIS - R$ 20.250,00.

Ibiara - PB, 21 de Março de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM-
PEZADESTINADOS A DIVERSAS SECRETÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, 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) 34541035. E-mail: 
cplibiara@hotmail.com. Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 21 de Março de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais diversos para limpeza e manutenção das piscinas 
localizadas no Parque Municipal da Nascença e outros, neste município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00009/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação con-
signada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Itapororoca e: CT Nº 00099/2022 - 21.03.22 - EDUARDO DIONIZIO DA SILVA - R$ 78.993,10.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIAL DE SAUDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2022 - Ata de Registro de Preços 
nº 00001/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2021, 
realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.30 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00100/2022 - 21.03.22 - TEM DE 
TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 955.872,50.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2022, para o dia 24 DE 

MARÇO DE 2022 ÀS 08h30min HORAS, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Presidente 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 21 de Março de 2022.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2022, para o dia 24 DE 

MARÇO DE 2022 ÀS 14h30min HORAS, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Presidente 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 21 de Março de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2022, para o dia 24 DE 

MARÇO DE 2022 ÀS 10h00min HORAS, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Presidente 
João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 21 de Março de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, para: 
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de uma Creche 
Padrão Tipo B Integra Paraíba com capacidade de atendimento de 100 (cem) crianças período 
integral no Município de Juru – PB. 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: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com.

Juru - PB, 22 de Março de 2022 SIDNEY RAMOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A PAVI-

MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM COMUNIDADES CHÃ DO MARINHO E QUICÊ, 
NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB. LICITANTES HABILITADOS: APN CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA – ME; CONSTRUTORA 
FORTE BRASIL EIRELI; CONSTRUTORA R & R LTDA; DEA CONSTRUCOES E LOCACOES 
EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; EMPREITEI-
RA TAVARENSE EIRELI; ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES 
EIRELI; F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; FM SERVICOS LTDA; 
GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO 
MENDES – ME; MAC CONSTRUTORA EIRELI; MATRIX CONSTRUTORA EIRELI – EPP; MOURA 
E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; PR CONSTRUCOES EIRELI; R F SERVICOS 
DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SENA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME; T4 ENGENHARIA E 
SERVICOS LTDA; TORRES CONSTRUCOES LTDA – EPP; ULTRA SOLUCOES E SERVICOS 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 30/03/2022, ÀS 10h00min HORAS, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 
647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. 
E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 14 de Março de 2022.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONS-

TRUÇÃO DE TEATRO NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, CONFORME CR 1072.724–88/2020. 
LICITANTES HABILITADOS: A. B. CONSTRUCOES EIRELI; APN CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA – ME; CONSFOR CONSTRUTORA 
FORTALEZA LTDA; ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; 
F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; FM SERVICOS LTDA; GMF CONS-
TRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES – ME; 
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI – EPP; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; T4 
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA; TORRES CONSTRUCOES LTDA – EPP; ULTRA SOLUCOES 
E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 30/03/2022, Às 11h00min Horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino 
da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 
33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 18 de Março de 2022
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

de Prestação de Serviço objetivando: SELECIONAR PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA) 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-
-PB, exercício de 2022. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação 
e respectiva proposta de preço a partir de 23/02/2022 até às 10:00 horas do dia 06 de Abril de 
2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa 
Seca - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do 
respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 21 de Março de 2022. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUS-
TIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10, DIESEL S500 E ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00001/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00009/2022 
- JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 23.295.776/0001-81 - 
Apostila 01 - acréscimo médio de 13,53%. ASSINATURA: 21.03.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interes-

sados o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de Preços Nº 003/2022, onde 
tem como objeto a contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços em forma de locação 
mensal de veículos, para fica serviços da municipalidade através das diversas Secretarias, conforme 
termo de referência. Vejamos a seguir: Licitantes habilitados: Ultra Soluções e Serviços Ltda; Covale 
Construções E Serviços Eireli; Amaro Cezar Mangueira Figueiredo-ME; Conservlimp Manutenção e 
Limpeza Eireli; J G Material de Construção-ME; Bomsucesso Construções e Serviços Ltda; Lotus 
Prestadora de Serviços Eireli; SS Locações e Serviços Eireli; AKS Construções Serviços E Locações 
Eireli; Bernardino De Carvalho Câmara Neto-ME. Licitantes inabilitados: Da Mata Representações 
Eireli (não atendeu os itens: 10.2.1.1 “b”, “c”), 10.2.2 “e”, 10.2.7 “a”, “b”, “d”); Demontier Mendonca de 
Araújo Junior-ME (não atendeu os itens: 18.2 “c”, 10.2.1.1 “a”, “b”, “c”, 10.2.2 “d”, 10.2.3 “a”, 10.2.4 
“a”, 10.2.7 “a”, “b”, “c”, “d”, “g”); EFS Locações e Serviços Eireli (não atendeu os itens: 10.2.1.1 
“b”, “c”, 10.2.7 “d”); F. Costa Construções, Serviços e Locações Eireli (Não atendeu todos os itens 
solicitados no edital); Forte Transporte e Serviços Eireli (não atendeu os itens: 10.2.1.1 “b”, “c”, 10.2.7 
“d”); HC Locação de Veículos Ltda (não atendeu os itens: 10.2.1.1 “b”, “c”); José Wilson Santos-ME 
(não atendeu os itens: 10.2.4 “a”, 10.2.5 “a”, 10.2.7 “a”, “b”); R S Construções e Serviços Eireli (não 
atendeu os itens: 10.2.1.1 “a”, 10.2.3 “a”, 10.2.7 “a”, “b”, “c”, “d”, “f”, “g”); Construtora Apodi Eireli 
(não atendeu os itens: 10.2.7 “a”, “b”, “d”, “f”, “g”); Caio Cesar Azevedo Ludgerio-ME (não atendeu 
os itens: 10.2.7 “f”); VLS Locações E Serviços Eireli (não atendeu os itens: 10.2.1.1 “b”, “c”; Paulo 
Cesar Tavares Conserva-ME (não atendeu os itens: 10.2.1.1 “b”, “c”, 10.2.7 “a”, “b”); Ibento Serviços 
e Locações-ME (não atendeu o item: 10.2.1.1 “a”; R. Teixeira Lima Neto Eireli-ME (não atendeu os 
itens: 18.2 “c”, 10.2.3 “a”; IOA Serviços e Produção Musical Eireli (não atendeu o item: 10.2.1.1 “b”, 
“c”; Planetcar Locadora de Veículos Ltda (não atendeu os itens: 10.2.1 “a”, 10.2.1.1 “b”, “c”, 10.2.4 
“a”, 10.2.7 “a”, “b”, “d”); RP Construtora de Obras Eireli (não atendeu os itens: 10.2.1.1 “a”, “b”, “c”, 
10.2.1.2 “b”, “d”, 10.2.3 “a”, 10.2.4 “a”, 10.2.7 “a”, “b”, “c”, “f”, “g”); Vieira Gomes Construtora Eireli 
(não atendeu os itens: 10.2.1.1 “b”, “c”, 10.2.2 “f”, 10.2.3 “a”, 10.2.4 “a”, 10.2.7 “a”, “b”, “c”, “d”, “g”); 
Construtora Sume Ltda (não atendeu os itens: 10.2.1.1 “a”, “b”, “c”, 10.2.2 “d”, 10.2.3 “a”, 10.2.5 
“a”, 10.2.7 “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”); Saraiva Empreendimentos e Serviços Eireli (não atendeu o 
item: 10.2.7 “e”); Stol Locações e Serviços Eireli (não atendeu o item: 10.2.1.1 “b”, “c”, 10.2.2 “d”, 
10.2.5 “a”, 10.2.7 “a”, “b”, “c”). Notificação da CPL: Ficam notificados os licitantes habilitados para 
participarem da Sessão Pública (abertura dos envelopes proposta de preços) que será realizada 
às 09h:00min (nove horas) do dia 29/03/2022. Local previsto para realização da sessão pública: 
Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). 
E-mail exclusivo para recursos junto a autoridade competente: Sala da CPL (pmllicitacoes@gmail.
com). Informações junto a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00min (dias úteis). 

Livramento-PB, 18 de março de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00013/2022, que objetiva: Aquisição de material pedagógico para melhor desenvolvimento 
das atividades da educação infantil da rede municipal de ensino do município de Logradouro/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LINET CULTURAL 
COMERCIO EIRELI - R$ 14.000,00.

Logradouro - PB, 16 de Março de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material pedagógico para melhor desenvolvimento das atividades da 
educação infantil da rede municipal de ensino do município de Logradouro/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / QSE / 
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – 
Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Bens, Material para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: 
CT Nº 00071/2022 - 18.03.22 - LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI - R$ 14.000,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 01, DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO /PB E A EMPRESA VERTICAL CONSTRUÇÕES 
E PROJETOS LTDA.

- DO OBJETO:
O presente Instrumento contratual tem como objetivo o Reajuste de preços conforme os índi-

ces do INCC do Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 01/2020 por parte da Administração, 
visando alterar os valores, conforme justificativa anexo, representado pelo valor de R$ 36.855,47 
(Trinta e Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos), com base 
em regulamentação anual de reajustes de preços por tabela oficial. 

- DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 

001/2020 proveniente da Tomada de Preço 04.2019, permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento. 

Logradouro, 21 de março de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito
IREMAR GOMES DA SILVA

Representante legal da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h15min do dia 04 de abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de pães e simi-
lares para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 21 de março de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

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

ampliação do Ginásio Coapão, localizado no Centro de Marcação. LICITANTE HABILITADO: RETA 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 29/03/2022, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 18 de Fevereiro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para reforma da Escola 

Municipal Raimunda Soares de Lima, localizado no Centro de Marcação. LICITANTE HABILITADO: 
CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 29/03/2022, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel 
Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 18 de Fevereiro de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 12:00 horas do dia 01 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de horas 
máquina para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-
-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 21 de Março de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás 
liquefeito de petróleo, para atender a demanda das diversas Secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-
-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 18 de Março de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes 
congelados, para serem distribuídos com Famílias Carentes, durante o período da Semana Santa 
neste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 21 de Março de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução de Obras de Construção de 
01 (uma) Creche Projeto Padrão tipo A com Capacidade para 100 Criança Localizada na sede do 
Municipio de Olivedos/PB, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo. 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: 
(83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 21 de Março de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
RESULTADO DE JULGAMENTO

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, vem 
através deste aviso, tornar público o resultado do Pregão Presencial Nº 00012/2022, cujo objeto 
Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de exames laboratoriais ao Municí-
pio de Pedra Branca-PB. Não compareceu nenhum licitante interessado em participar do certame, 
sendo o mesmo declarado DESERTO.

Pedra Branca-PB, 21 de março de 2022
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022

 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o aviso de adiamento da licitação na Pregão Eletrônico nº 00010/2022, a qual estava 
marcada para o dia 15/03/2022, as 08:00horas (horário de Brasília-DF) com o objeto Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de bolsas de Colostomia e Urostomia para atender 
as necessidades da secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Piancó-PB. A nova data da 
sessão será dia 1/04/2022, as 08:00 horas (horário   de Brasília). O adiamento se deu em razão de 
o edital conter informações erradas, sendo necessário retifica-lo. O novo edital será disponível na 
plataforma https://.www.compraspublicas.com.br e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf

Piancó-PB, 18 de Março de 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 000013/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de equipa-

mentos laboratorial para atender a demanda da secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Vencedora: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABO-

RATORIAL LTDA –CNPJ 33.872.786/0001-96 com o valor global 123.200,00 (cento e vinte e três 
mil e duzentos reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 21 de Março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00017/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da NORDESTE EVENTOS LTDA – ME, CNPJ 
sob o nº 45.142.804/0001-63, com o VALOR GLOBAL de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e tendo 
como objeto a Contratação da Banda VALL VALLIN para animar as Festividades do Padroeiro Santo 
Antônio, com apresentação a ser realizada no dia 11 de Junho e com duração de 02h00min (duas 
horas), em praça pública no município de Piancó-PB.  

Piancó-PB, 21 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
00018/2022, DE ACORDO COM O PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL, CONTIDO NO TERMO DE ENCERRAMENTO.

FAÇO A ADJUDICAÇÃO DO SEU OBJETO EM FAVOR DA RANIERI NOBREGA FERREIRA 
– ME, CNPJ SOB O Nº 10.367.987/0001-30, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 10.000,00 (DEZ 
MIL REAIS) E TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DA BANDA LUAN GAIATO PARA 
ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, COM APRESENTAÇÃO A 
SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO E COM DURAÇÃO DE 02H:00MIN (DUAS HORAS), 
EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.  

PIANCÓ-PB, 21 DE MARÇO DE 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
00019/2022, DE ACORDO COM O PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL, CONTIDO NO TERMO DE ENCERRAMENTO.

FAÇO A ADJUDICAÇÃO DO SEU OBJETO EM FAVOR DA JEANDRO RODRIGUES 
FIRMINO 06151249410 – ME, CNPJ SOB O Nº 34.534.504/0001-03, COM O VALOR GLOBAL 
DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) E TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DA BANDA 
GAROTINHO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, COM 
APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO E COM DURAÇÃO DE 02H00MIN 
(DUAS HORAS), EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.  

PIANCÓ-PB, 21 DE MARÇO DE 2022.
DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00016/2022, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA – ME, 
CNPJ sob o nº 26.001.035/0001-39, com o VALOR GLOBAL de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e tendo 
como objeto a Contratação da Banda GEGE BISMARCK para animar as Festividades do Padroeiro 
Santo Antônio, com apresentação a ser realizada no dia 10 de Junho e com duração de 01h30min 
(uma hora e trinta minutos), em Praça Pública no Município de Piancó-PB.   

Piancó-PB, 21 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
00020/2022, DE ACORDO COM O PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL, CONTIDO NO TERMO DE ENCERRAMENTO.

FAÇO A ADJUDICAÇÃO DO SEU OBJETO EM FAVOR DA IVANILDO DE OLIVEIRA FA-
RIAS – ME, CNPJ SOB O Nº 19.511.144/0001-30, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 15.000,00 
(QUINZE MIL REAIS) E TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DA BANDA FABRICIO 
RODRIGUES E BANDA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔ-
NIO, COM APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO E COM DURAÇÃO 
DE 02H00MIN (DUAS HORAS), EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.  

PIANCÓ-PB, 21 DE MARÇO DE 2022.
DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00017/2022, em favor de DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA, inscrita 
no CPF sob n° 041.845.294-61, tendo como objeto a Contratação de prestação de serviços 1 – 
Previdência (atualizar vínculos e remunerações), abertura de processos, inclusão de documentos, 
acompanhamento, produção e relatórios, E-SOCIAL (acompanhamento mensal de todos os dados 
cadastrais dos serviços), geração, analises, transmissão de retorno de dados, produção de relató-
rios do Município de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e 
seiscentos reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme 
Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021.  

Piancó- PB, em 21 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira-Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00017/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA, inscrita no CPF sob n° 041.845.294-61. 
OBJETIVO: Contratação de prestação de serviços 1 – Previdência (atualizar vínculos e remune-

rações), abertura de processos, inclusão de documentos, acompanhamento, produção e relatórios, 
E-SOCIAL (acompanhamento mensal de todos os dados cadastrais dos serviços), geração, analises, 
transmissão de retorno de dados, produção de relatórios do Município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). 
Piancó- PB, em 21 de março de 2022. 

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE
N° 00020/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB.
CONTRATADA: IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS – ME, CNPJ sob o nº 19.511.144/0001-30.
OBJETIVO: Contratação da Banda FABRICIO RODRIGUES E BANDA para animar as Festivi-

dades do Padroeiro Santo Antônio, com apresentação a ser realizada no dia 12 de Junho e com 
duração de 02h00min (duas horas), em Praça Pública no Município de Piancó-PB. 

VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
Piancó-PB, 21 de março de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE
N° 00019/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB.
CONTRATADA: JEANDRO RODRIGUES FIRMINO 06151249410 – ME, CNPJ SOB O Nº 

34.534.504/0001-03.
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DA BANDA GAROTINHO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES 

DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, COM APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 12 
DE JUNHO E COM DURAÇÃO DE 02H00MIN (DUAS HORAS), EM PRAÇA PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. 

VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). 
PIANCÓ-PB, 21 DE MARÇO DE 2022.

DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE
N° 00016/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB.
CONTRATADA: JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA – ME, CNPJ sob o nº 26.001.035/0001-39. 
OBJETIVO: Contratação da Banda GEGE BISMARCK para animar as Festividades do Padroeiro 

Santo Antônio, com apresentação a ser realizada no dia 10 de Junho e com duração de 01h30min 
(uma hora e trinta minutos), em Praça Pública no Município de Piancó-PB.  

VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Piancó-PB, 21 de março de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE
N° 00018/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB.
CONTRATADA: RANIERI NOBREGA FERREIRA – ME, CNPJ SOB O Nº 10.367.987/0001-30.
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DA BANDA LUAN GAIATO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES 

DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO, COM APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 11 
DE JUNHO E COM DURAÇÃO DE 02H:00MIN (DUAS HORAS), EM PRAÇA PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. 

VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 
PIANCÓ-PB, 21 DE MARÇO DE 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE
N° 00017/2022.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB.
CONTRATADA: NORDESTE EVENTOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 45.142.804/0001-63. 
OBJETIVO: Contratação da Banda VALL VALLIN para animar as Festividades do Padroeiro 

Santo Antônio, com apresentação a ser realizada no dia 11 de Junho e com duração de 02h00min 
(duas horas), em praça pública no município de Piancó-PB. 

VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Piancó-PB, 21 de março de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCó
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00005/2022, em 03.01.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abaste-

cimento na cidade de Piancó-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 21 de março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Fazenda 
Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09:00 horas do dia 04 de abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos psico-
trópicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 21 de março de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 005/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Fazenda 
Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 08:30 horas do dia 01 de abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peixes Congelados, para 
serem distribuídos na ocasião da semana santa com famílias carentes deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 21 de março de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de março de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09:30 horas do dia 01 de abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
para distribuição gratuita na Farmácia Básica deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 21 de março de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. 002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR  OBRA CIVIL 

PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICO  E  EM  PARALELEPÍPEDOS  DAS RUAS:  PRIN-
CESA IZABEL, DAS COLINAS, DAS PRINCESAS E SONIA LIMA NO MUNICIPÍO DE PITIMBÚ.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PITIMBU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO À POPULAÇÃO E 
A QUEM INTERESSAR POSSA QUE APÓS ANÁLISES DAS DOCUMENTAÇÕES DE HABILI-
TAÇÃO, FOI  INABILITADA A EMPRESA: GRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
11.323.496/0001-50  POR ESTÁ EM DESCONFORMIDADE, E AINDA FOI CONSIDERADA   HABI-
LITADA A EMPRESA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 12.020.437/0001-
76.  POR ESTAR EM CONFORMIDADE COM O ITEM 5 E 6 DO PRESENTE EDITAL FICAM FRAN-
QUEADAS VISTAS AO PROCESSO  E  ABRINDO-SE O PRAZO RECURSAL NA FORMA DA LEI.

PITIMBU-PB, 21 DE MARÇO DE 2022.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de implantação de 

sistema de abastecimento de água em comunidades rurais do Município, no âmbito do Convênio 
nº 864385/2018. Data e Local, às 09:00 horas do dia 06/04/2022, na sala de Reuniões da CPL na 
Escola Municipal Francisco Cassiano Sobrinho, Rua Alexandre Amador, n° 251, Centro – Poço de 
José De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 21 de março de 2022.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do pertinente, 
para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de trecho da Rua Projetada 02 na 
comunidade Rua Nova, localizada neste município, conforme Convênio nº 0058/2021 – Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento e da Articulação Município. 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. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 21 de Março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo 
0km, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Rio Tinto – PB, Convênio 
n.º0069/2021 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de Abril de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Rio Tinto - PB, 21 de Março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha 
mecanizada, destinada a essa edilidade, conforme Convênio MAPA n.° 911179/2021 – Plataforma + 
Brasil n.°5109356/2021. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 05 de Abril de 2022. Início 
da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.
com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Rio Tinto - PB, 21 de Março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2022
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 05 de abril de 2022, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 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, 21 de março de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA  ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE SANTA RITA/
PB. 2.0 - DO RESULTADO. - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 
CNPJ: 40.876.269/0001-50 - Valor R$: 9.800,00. - LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 
36.544.770/0001-42 - Valor R$: 43.979,90. - MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 
33.428.938/0001-66 - Valor R$: 2.662,50. - PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO EIRELI - CNPJ: 12.007.998/0001-35 - Valor R$: 22.137,00. - S D COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 40.913.692/0001-83 - Valor R$: 3.493,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 04 de fevereiro de 2022.
SEVERINO ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS.
SEVERINO ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00006/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino do município 
de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO 
VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 120.189,00; MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 
31.548,80; PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 124.008,90; RIOGRANDENSE COMERCIO 
E REPRESENTAÇÕES EIRELI - R$ 31.198,00; RUBENS SOUSA LOPES - R$ 1.760,00; V DE 
ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS - R$ 24.614,00.

São Bentinho - PB, 03 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00008/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios perecíveis, destinados a merenda escolar da rede 
municipal de ensino do município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSEFA CAMILO DO REGO 03825889408 - R$ 186.980,00; PAPELARIA 
CAJAZEIRAS LTDA - R$ 64.557,50; RUBENS SOUSA LOPES - R$ 128.116,50; TASSIO BARBOSA 
DE BRITO 09962759404 - R$ 967,50.

São Bentinho - PB, 07 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios, destinados as diversas secretarias do município de São Bentinho/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO VYCTOR FERNANDES 
DE FREITAS - R$ 99.095,00; MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 - R$ 142.818,00; 
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 6.145,00; RUBENS SOUSA LOPES - R$ 6.930,00.

São Bentinho - PB, 14 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios perecíveis, destinados as diversas secretarias do 
município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 25.950,60; JOSEFA CAMILO DO 
REGO 03825889408 - R$ 73.100,00; PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 54.357,00; RUBENS 
SOUSA LOPES - R$ 116.134,00.

São Bentinho - PB, 10 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios perecíveis, destinados 
as diversas secretarias do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00007/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00047/2022 - 11.03.22 - DANTAS E NOBRE CO-
MERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 25.950,60; CT Nº 00048/2022 - 11.03.22 - JOSEFA CAMILO 
DO REGO 03825889408 - R$ 73.100,00; CT Nº 00049/2022 - 11.03.22 - PAPELARIA CAJAZEIRAS 
LTDA - R$ 54.357,00; CT Nº 00050/2022 - 11.03.22 - RUBENS SOUSA LOPES - R$ 116.134,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados as diversas secretarias do 
município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2022. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São Bentinho e: CT Nº 00051/2022 - 14.03.22 - JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 
99.095,00; CT Nº 00052/2022 - 14.03.22 - MONICA FABRICIA MORAIS DANTAS 70357123484 - R$ 
142.818,00; CT Nº 00053/2022 - 14.03.22 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 6.145,00; CT Nº 
00054/2022 - 14.03.22 - RUBENS SOUSA LOPES - R$ 6.930,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar da rede 
municipal de ensino do município de São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00006/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00035/2022 - 03.03.22 - RUBENS SOUSA LOPES 
- R$ 1.760,00; CT Nº 00036/2022 - 03.03.22 - RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÕES EIRELI - R$ 31.198,00; CT Nº 00037/2022 - 03.03.22 - MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA 
- R$ 31.548,80; CT Nº 00039/2022 - 03.03.22 - JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 
120.189,00; CT Nº 00040/2022 - 03.03.22 - PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - R$ 124.008,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios perecíveis, desti-
nados a merenda escolar da rede municipal de ensino do município de São Bentinho/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00042/2022 
- 07.03.22 - RUBENS SOUSA LOPES - R$ 128.116,50; CT Nº 00043/2022 - 07.03.22 - JOSEFA 
CAMILO DO REGO 03825889408 - R$ 186.980,00; CT Nº 00044/2022 - 07.03.22 - PAPELARIA 
CAJAZEIRAS LTDA - R$ 64.557,50; CT Nº 00045/2022 - 07.03.22 - TASSIO BARBOSA DE BRITO 
09962759404 - R$ 967,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00004/2022, para o dia 01 de Abril de 2022 às 10:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 01 de Abril de 2022 às 10:31 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB. 
Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

São João do Tigre - PB, 22 de Março de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECES-
SIDADES DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA - R$ 48.785,00; RODOLPHO ANDERSON 
SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 - R$ 43.640,00.

São João do Tigre - PB, 18 de Março de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TONER E 
CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, À FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA - R$ 157.200,00.

São João do Tigre - PB, 18 de Março de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPU-
TADORES, NOTEBOOKS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM A FINALIDADE 
DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA 
DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA-
CAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – MANUTENCAO DE 
ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 
301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 
– MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 07.000 SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 – MANUTENÇÃO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – – 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
PESSOA JURIDICA. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT 
Nº 02101/2022 - 21.03.22 até 21.03.23 - AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA - 
R$ 48.785,00; CT Nº 02102/2022 - 21.03.22 até 21.03.23 - RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE 
OLIVEIRA 08816703407 - R$ 43.640,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, À FIM DE ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João 
do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 
2014 – MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRE-
TARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 
20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO – 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: 
até 21/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
02201/2022 - 21.03.22 - AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA - R$ 157.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Serviço de 
monitoração individual e padrão em exposição externa a campos de radiação X, utilizando o sistema 
de dosimetria termoluminescente (TLD), para uso de profissionais que trabalham nas instalações do 
setor de Raio X do Hospital Municipal de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: dia 
01 de Abril de 2022 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico 
www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 21 de Março de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de Kits de Robótica e software educativo para atender as necessidades das Escolas Municipais de 
Fundamental II da Secretaria Municipal de Educação de São José de Piranhas - PB. Abertura das 
propostas: dia 01 de Abril de 2022 às 13h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço 
eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 21 de Março de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 00001/2022

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB, torna público 
a RETIFICAÇÃO do aviso do Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços nº 00001/2022, pu-
blicado no dia 17/03/22 no DOE/PB, pg.56 e JORNAL A UNIÃO/PB, pg.27. Assim onde lê: TOMADA 
DE PREÇOS 00002/2022, LEIA-SE: TOMADA DE PREÇOS 00001/2022. Onde se lê: Informa ainda 
aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação 
da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, 
Inciso I, da Lei 8.666/93. Ainda informa que em não havendo interposição de recursos a abertura 
de propostas fica agendada para o dia 29/03/2022. Leia-se: Informa ainda aos licitantes que as 
documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste 
julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 
8.666/93. Ainda informa que em não havendo interposição de recursos a abertura de propostas fica 
agendada para o dia 01/04/2022, ás 13:00hs. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação 
situada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 21 de março de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE CANCELAMENTO

DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2022

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público o Cancelamento da 
Tomada de Preços nº 00002/2022, para: contratação de prestação de serviço de limpeza urbana, 
pequenas construções, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas, conforme 
termo de referência e edital, que estava agendada para o dia 01 de Abril de 2022, ás 09:00. Motivo: 
Razões de Interesse Público. 

São José de Espinharas/PB, 21 de março de 2022.
ROGERIA JORDANIA DA SILVA ASSIS

PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Contratação de pessoa 
física ou jurídica prestadora de serviços para moldagem e confecção de próteses dentárias para 
a população adulta e terceira idade do município de São Sebastião de Lagoa de Roça, conforme 
Programa Brasil Sorridente, PORTARIA N° 2.485, DE 14 de agosto de 2018 e Portaria Nº 1.825; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Carlos Roberto Pereira de 
Oliveira - R$ 71.940,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de Março de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de carteira universitária conforme termo de referência e 
anexos ao edital. Conforme convenio 0403/2021 – Secretaria de Estado e da Educação e da Ciência 
e Tecnologia. Estado da Paraíba PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Emilly Industria e Comercio de Moveis Ltda - R$ 87.200,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de Março de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2022, 
que objetiva: Aquisição de mobiliário que serão destinados a Unidade Ãncora Rosa Maria Cardoso, 
Sítio São Tomé , para atender as necessidades daquela comunidade localizada no município de 
São Sebastião de lagoa de Roça; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: Emilly Industria e Comercio de Moveis Ltda - R$ 16.470,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de Março de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Material de Limpeza, 
para atender as necessidades das secretarias do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02050.12.361.1006.2071 –  02030.04.122.1003.2005 
– 02050.12.361.2002.2016 –– MDE 02050.12.361.2003.2012 – 02050.12.366.2005.2020 
– 02090.08.122.1009.2042 –02120.08.244.2016.2045 – 02090.08.122.1009.2042 
– 02110.10.301.2007.2024 –02120.08.243.2017.2068 – 02120.08.244.1009.2087 
– 02120.08.244.2016.2088 –02050.12.361.2002.2057 – 02070.15.122.1007.2034 – 
02110.10.302.2019.2066 –02110.10.302.2019.2067 – 02110.10.302.2019.2066 – 3390.30 /3390.32. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00024/2022 - 18.03.22 até 31.12.22 - CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 
- ME - R$ 220.449,70.

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Pre-
ços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de peixes congelados e arroz destinados a 
população na semana santa, no município de Sapé/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; 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: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 07 de Março de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00011/2022

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 30 de Março 
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00011/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO 
DO MUNICIPIO DE TACIMA. Justificativa: Razões de interesse público: para adequações no edital. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeitura-
detacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 18 de Março de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 113/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. 
E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 18 de Março de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00013/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Abril de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DE AR. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Decreto Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@
gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Tacima - PB, 21 de Março de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00009/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/
sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DE AR. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do 
dia 05 de Abril de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 
Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 21 de Março de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE EDITAL

DE PROCESSO SELETIVO
Nº 001/2022

O Prefeito Constitucional do Município de Umbuzeiro Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que será realizado neste Município um Processo Seletivo para vagas 
temporárias no quadro da Prefeitura, com realização de provas escritas, entrevistas, provas de 
títulos e provas práticas,  como também resolve publicar o Edital que passa a vigorar como único 
regulamento do Processo Seletivo que será realizado sob a responsabilidade técnica e operacional 
da Ápice Consultoria conforme contrato estabelecido. 

Torna público ainda que as inscrições para o respectivo Processo Seletivo estarão abertas no 
site da Ápice Consultoria http://apiceconsultoria.com a partir das 10:00h de 23 de Março de 2022 
até as 23:59h de 25 de Março de 2022.  

Umbuzeiro, 22 de março de 2022. 
JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de peças genuínas 
ou Originais de primeira linha com reposição, independente de marca para serem utilizados na 
manutenção dos veículos e equipamentos da linha leve, pesados e linha amarela maquinas 
pesadas, integrantes da frota da Prefeitura Municipal, tendo como critério de julgamento o maior 
percentual de desconto sobre a Tabela do SISTEMA CILIA. Abertura da sessão pública: 13:00 
horas do dia 07 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 13:10 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 
38/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Umbuzeiro - PB, 18 de Março de 2022
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A - PBTUR
CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da EMPRESA PARAIBANA DE 
TURISMO S/A - PBTUR, convidados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada 

no dia 01 de abril  de 2022, às 10h:00 (dez horas), na sede da PBTUR, localizada na Av. Almi-
rante Tamandaré, nº 100, Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem 
sobre a seguinte pauta:

1. Deliberação acerca de gratificação para servidores da empresa que participem de grupos 
de trabalho.

João Pessoa, 21 de março de 2022.
RUTH AVELINO CAVALCANTI

Diretora - Presidente

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 018/2022

REGISTRO Nº 22-00454-4
OBJETO: MANUTENÇÃO DA E.E.E.F.M. JOSÉ ROCHA SOBRINHO, EM BANANEIRAS/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: 07 de abril de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 21 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 007/2022

REGISTRO Nº 22-00456-0
OBJETO: REFORMA, IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DA E.E.E.F.M. PADRE JERÔNIMO LAUWEN, EM SANTA LUZIA/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 10h. 

João Pessoa, 21 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL
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