
n “O projeto de regularização 
fundiária em Rio Tinto 
vai além da desapropriação 
dos 700 imóveis”
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PB vai realizar sequenciamento 
genômico em busca de variantes

covid-19

Lacen dará início ao processo para identificar novas cepas, sem a necessidade do apoio da Fiocruz. Página 4
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Primeira-dama Ana Maria Lins (centro) e a gestora do programa, Marielza 
Rodriguez (dir.), articulam o 34o Salão do Artesanato junto à UEPB e MAC. Página 8

PAP firma novas parcerias em CG

Foto: André Lúcio/Secom-PB

Sinfônica da Paraíba 
retoma apresentações

Após dois anos, orquestra está de
 volta aos palcos, com apresentação, nesta 

quinta-feira, na Sala de Concertos do Espaço 
Cultural, com regência do maestro Durier.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

592.905

29.729.157

470.737.068

10.181

658.067

6.077.582
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.161.833

408.817.306

11.124.699.118

437.159

28.363.966

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

RECUPERADOS

Saúde anuncia 
4a dose contra a 
Covid para idosos 
acima de 80 anos

A aplicação deve ser 
feita quatro meses após 
a primeira dose de re-
forço e a orientação do 
Ministério é que o imu-
nizante seja preferen-
cialmente o da Pfizer.
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DNIT assegura 
execução da obra 
do viaduto sobre 
a Ranieri Mazilli

Garantia foi feita pessoal-
mente ao governador João 
Azevêdo, ontem, em Brasí-
lia, durante audiência com o 
diretor-presidente do órgão. 
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Botafogo perde 
para o Náutico 
e está fora da 
Copa do Nordeste

Partida de ontem à noite 
foi decidida nos pênaltis, e 
apesar de sair da competi-
ção, o Belo mostrou muita 
determinação em campo.
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n “Toda a paisagem da 
cidade vem sendo recordada 
pelo cronista em seus escritos 
para sua perpetuação”.

José Nunes
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Dólar cai para 
R$ 4,8442, 
menor valor 
em dois anos

Moeda estrangei-
ra emendou seu sexto 
pregão consecutivo de 
queda em dia de nova 
arrancada do preço do 
petróleo, com barril 
passando dos US$ 120.
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Laudo comprova 
estupro de 
estudante de 
Medicina 

Mariana Thomaz foi 
encontrada morta dentro 
do apartamento do namo-
rado, e suspeito vai res-
ponder por feminicídio e 
também por estupro.
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Levantamento da SES mostra que somente nos dois primeiros meses de 2022, PB já registrou 20% do total de casos de 2021. Página 6

Avanço da tuberculose preocupa autoridades de saúde



O pequeno curso de água doce que banha o município de Rio Tinto, na 
Região Metropolitana de João Pessoa, não é vermelho em virtude apenas 
de suas areias, pedras e plantas. Tingem-no, também, primeiramente, 
o encarnado do pau-brasil e o carmim do sangue dos povos tupis, dos 
escravos africanos e dos trabalhadores europeus brancos, porém, pobres.

A origem de Rio Tinto é um dos capítulos mais interessantes da 
história dos municípios brasileiros. A cidade não consta da geografia 
colonial portuguesa ou espanhola. Na linha do que aconteceu no Sul do 
país, teve suas casas e palacete construídos por um consórcio familiar 
nórdico-germânico, em decorrência da instalação da Companhia de 
Tecidos Rio Tinto.

É uma longa história. O que interessa saber, é que os antigos 
trabalhadores da Companhia de Tecidos Rio Tinto, como também 
seus descendentes, que continuaram morando nas casas pertencentes 
aos donos da fábrica, nunca tiveram o direito de posse dos imóveis, 
espalhados por vários pontos da cidade. Usufruíam das casas, mas 
pagando aluguéis.    

Hoje, se não houver imprevisto de última hora na agenda do 
governador João Azevêdo, a história de Rio Tinto vai mudar, para melhor. 
No final da tarde, o gestor socialista irá assinar, na própria cidade, o 
decreto de desapropriação de nada menos que 700 imóveis. Ou seja, as 
casas da fábrica serão regularizadas para as famílias de baixa renda que 
nelas residem.

Esta semana, durante o programa “Conversa com o Governador”, 
que vai ao ar por meio de uma cadeia estadual de rádio, liderada 
pela Tabajara, João Azevêdo considerou a assinatura do decreto de 
desapropriação de imóveis um “momento único” na história de Rio Tinto. 
Além do valor simbólico, trata-se de um investimento que supera a casa 
dos R$ 23 milhões.

O projeto de regularização fundiária em Rio Tinto, no entanto, 
vai além da desapropriação dos 700 imóveis. O Governo do Estado, 
por intermédio da Companhia Estadual de Habitação Popular 
(Cehap), investe na região também com o propósito de promover o 
desenvolvimento social e econômico do município. O primeiro passo foi 
dado, outros virão.

Artigo

Momento único
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Cantos de rebeldia
As décadas de sessenta e setenta do sé-

culo passado, quando vivíamos um perío-
do de ditadura militar, foram pródigas na 
produção de “cantos de rebeldia”. Eram 
gritos musicais de insubmissão. Uma ge-
ração que, com intensa paixão, colocava 
voz crítica contra o sistema. A consciência 
política e social diante de vivências das 
injustiças, inspirando a criação de verda-
deiros hinos revolucionários. 

Os versos e os ritmos das canções tor-
naram-se instrumentos de conscientiza-
ção, fortalecendo as lutas pela redemo-
cratização. A irreverência contestadora 
rimava política com poesia. Melodias inje-
tando sonoridade às manifestações popu-
lares. As barreiras impostas para conter a 
liberdade de expressão, desafiavam o po-
tencial de criatividade dos compositores. 

O movimento artístico brasileiro en-
frentando com coragem uma ditadura 
opressiva feroz. Foi uma época cheia de 
energia e de grandes talentos. Havia uma 
compreensão de que através das canções 
podem ser estimuladas mudanças e des-
pertar a sociedade para realidades que 
precisam ser questionadas.

Dezenas de compositores, com dife-
rentes tendências políticas, mas comun-
gando dos mesmos anseios de liberda-
de e democracia, produziram canções de 
combate social, que se tornaram um mar-
co na história musical do Brasil. Traziam 
em suas letras mensagens revolucioná-
rias, buscando sensibilizar ou conscien-
tizar o público, para a necessidade de en-
frentar a ditadura militar vigente. 

Canções que guardamos com muito 
carinho no lado esquerdo do peito. Inte-
ressante é que percebemos agora que não 
perderam a atualidade. Os recados que 
nos eram passados naquele tempo po-
dem muito bem serem ouvidos na con-
temporaneidade. São músicas que se tor-

naram atemporais, porque a dinâmica da 
política nos obriga a buscá-las para âni-
mo de resistência. A relação música e re-
beldia continua real em momentos de cri-
ses políticas e sociais. Os protestos que 
surgem na arte fazem parte da insatisfa-
ção social, da angústia pessoal e existen-
cial de qualquer tempo, em qualquer for-
ma de governo.

Faz-se necessário chegar aos ouvidos 
da juventude de hoje as mensagens das 
canções daquela época, que contêm dis-
cursos musicais que traduzem ansiedade 
por justiça social, direitos iguais e um fu-
turo melhor para as pessoas. Letras poli-
tizadas que se ajustam ao atual momen-
to nacional. A contestação jamais poderá 
perder o fôlego. Através desse repertório 
musical politicamente engajado, que nos 
foi legado, podemos acreditar que é pos-
sível mudar o estado das coisas.

Como eles trabalhavam até altas horas, 
“desvirginando a madrugada” como diria 
no futuro o nosso Gonzaquinha, Getúlio 
Vargas os apelidou de “boêmios cívicos”. 
Era a Assessoria Econômica, capitaneada 
por Rômulo de Almeida e da qual faziam 
parte ainda o sociólogo Jesus Soares Pe-
reira e o paraibano Cleanto de Paiva Lei-
te, além de outros igualmente talentosos 
e que se demorariam ainda muito tempo 
servindo à Pátria na área do desenvolvi-
mento. Foi dessas cabeças pensantes, re-
unidas por Getúlio em quase sigilo, que 
surgiu o projeto de criação da Petrobrás, 
com esse acento agudo retirado mais tar-
de. “A Assessoria foi uma solução informal 
e muito imaginativa do presidente Getú-
lio Vargas para escapar do cerco político 
ao qual ele tinha sido obrigado na esco-
lha dos ministros”, conceituaria Cleanto 
de Paiva Leite.

A Assessoria Econômica previa que o 
investimento da Petrobras alcançaria o tri-
plo do gasto em Volta Redonda, esta, pro-
duto de negociação de Getúlio com os ame-
ricanos em troca da participação do Brasil 
na Segunda Guerra. A proposta original 
previa a criação de uma sociedade de eco-
nomia mista, com a União proprietária de 
51% das ações, e permitindo que o restante 
fosse composto pelo capital privado, com a 
concessão de 10% às mãos de estrangeiros. 
A UDN, partido em oposição ferrenha ao 
governo, sempre defendera essa participa-
ção do capital privado nas empresas esta-
tais, mas diante do projeto de Getúlio, pas-
sou a chamá-lo de entreguista e abraçou o 
monopólio estatal.

Depois de mais de dois anos de discus-
sões acirradas no Congresso, finalmente, 
a empresa foi criada, e reservado o mono-
pólio ao estado brasileiro. A UDN, histo-
ricamente, arvorou-se em “mãe do mono-
pólio da Petrobras”, pois da sua bancada 
surgiu a formulação finalmente aprovada. 
O resultado, porém, nasceu da astúcia po-
lítica de Getúlio, segundo conta o cearen-
se Lira Neto, um dos principais biógrafos 
de Vargas.

Lastreado em informação de Tancre-
do Neves, Lira conta que certo dia, Getú-
lio mandou chamar alguns parlamentares 
ao Catete. Entre eles, o próprio Tancre-

do, o baiano Antonio Balbino e o gaúcho 
Brochado da Rocha. Getúlio lhes confes-
sou que sempre fora favorável ao mono-
pólio estatal do petróleo. Todavia, temen-
do que sua proposta fosse derrubada por 
mera pirraça da oposição, preferiu espe-
rar que “algum parlamentar mais neutro 
propusesse uma emenda”. “A malícia do 
presidente era realista”, diz Tancredo. “Os 
parlamentares da União Democrática Na-
cional passaram a apoiar a tese do mono-
pólio estatal do petróleo”.

Getúlio não poderia prever, contudo, 
que do final do século passado e antes de 
chegar à segunda década seguinte, a em-
presa que criou para prospectar, refinar 
e comercializar petróleo, em terra ou em 
mar revolto, fosse atacada por um verda-
deiro tsunami. Mãos inidôneas que não se 
sujaram de óleo, foram contaminadas pelo 
vírus da corrupção, sugando o produto 
mais valioso do povo brasileiro.

Quem foi contaminado, está identifi-
cado e vai pagar pelos prejuízos causa-
dos a nossa maior empresa estatal. Os cri-
mes apurados não podem, todavia, servir 
de motivo para a derrubada de um gover-
no legitimamente constituído. Na demo-
cracia, quem manda é o voto. É pelo voto 
que o eleitor exerce sua cidadania, elegen-
do, ou derrubando quem elegeu.

“Boêmios cívicos” e a Petrobras

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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O governador João Aze-
vêdo se reuniu, ontem, em 
Brasília, com o diretor pre-
sidente do Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (Dnit), 
Antônio Leite Santos Fi-
lho, ocasião em que rece-
beu a garantia da libera-
ção para início das obras de 
construção do viaduto so-
bre a BR-230, ligando Água 
Fria à Rua Ranieri Mazil-
li, no Cristo Redentor, em 
João Pessoa, onde serão in-
vestidos cerca de R$ 30 mi-
lhões de recursos próprios 
do Estado. 

“Foi uma reunião extre-
mamente produtiva em que 
nós tivemos a oportunida-
de de confirmar para o dia 
31 de março a assinatura da 
delegação da construção do 
viaduto que ficará localiza-
do no final da Rua Ranieri 
Mazilli para resolver defi-
nitivamente um engarra-
famento permanente na lo-
calidade, com um projeto 
do Dnit que receberemos 

A rotina de exames, qui-
mioterapia e consultas para 
20 mulheres que já fizeram 
ou ainda fazem tratamento 
contra o câncer no Hospital 
do Bem, que integra o Com-
plexo Hospitalar de Patos, foi 
bem diferente, ontem. Elas 
participaram do ‘Passeio 
do Bem’, uma ação que faz 
parte das comemorações do 
Dia Internacional da Mulher, 
realizada pela unidade em 
homenagem às pacientes ao 
longo do mês de março. Ao 
chegarem na unidade, por 
volta das 8h, elas pegaram 
um ônibus exclusivo, sendo 
levadas até a Igreja Nossa Se-
nhora da Guia, onde foram 
recebidas pelo Padre Joácio, 
e depois seguiram para o 
Guedes Shopping, onde fo-
ram recepcionadas com um 
almoço, num ambiente pre-
parado especialmente para 
recebê-las. 

 Na primeira parte do 
‘Passeio do Bem’, as convida-
das visitaram a Igreja Nossa 
Senhora da Guia, onde o Pa-
dre Joácio proferiu palavras 
de conforto durante uma ho-
mília, deram depoimentos 
que reforçam que com um 
tratamento adequado é pos-

sível alcançar a cura e reza-
ram juntas. 

 Na segunda parte do 
passeio, elas foram recebidas 
no Shopping Guedes pela ge-
rente de Marketing do Gru-
po Guedes, Tereza Vitória, e 
pela supervisora de Vendas, 
Elemária Lacerda, que pre-
pararam um ambiente com 
uma mesa bem caprichada 
e um cardápio delicioso. Na 
ocasião, foi realizado um sor-
teio de brindes ofertados pe-
las lojas instaladas no sho-
pping.

A equipe do Complexo 
que acompanhou as pacien-
tes era composta pelas coor-
denadoras do Serviço Social, 
Suenia Mota; do Núcleo de 
Segurança do Paciente, So-
corro Rodrigues; de Psico-
logia, Pryscilla Guedes; e da 
Enfermagem do Hospital do 
Bem, Ladjane Alves, além do 
fisioterapeuta e músico Hu-
dleson Geine, que tocou e 
cantou para as convidadas.

O diretor-geral do Com-
plexo de Patos, Francisco 
Guedes, e o diretor adminis-
trativo, Levi Firmino, presti-
giaram o evento e agradece-
ram o trabalho da equipe da 
unidade em promover ações 

Obra vai ligar o bairro de Água Fria à Rua Ranieri Mazilli, no Cristo

Dnit assegura viaduto 
sobre a BR-230, em JP

reunião em brasília

n 
Obra terá  investimento 
de aproximadamente 
R$ 30 milhões em 
recursos próprios 
do Estado

Hospital de Patos promove passeio para as mulheres
em tratamento de câncer

PSB: diSPuta 
em oito eStadoS 

“99% doS PrefeitoS que  
votam em efraim São da  
BaSe de João”, diz WilSon 

irá Sentir o 
clima da alPB 

Líder do governo na ALPB, Wilson 
Filho (foto) foi questionado, numa 
emissora de TV, se “ainda existe liga” 
entre Efraim Filho (União Brasil) e o 

Governo do Estado, na figura 
do governador. “99% dos pre-
feitos que votam em Efraim são 
da base de João. Então, essa é 
a liga. São dezenas de prefei-

tos de cidades que recebem obras do governo e também 
ações do deputado Efraim”. E citou, entre aquelas, Solâ-
nea, São Bento e Cabedelo. “Esse é o link de ligação”, 
apontou. Recentemente, Efraim Filho afirmou que rece-
beu o apoio de 125 prefeitos à sua pré-candidatura a se-
nador devido ao trabalho de convencimento junto às ba-
ses do interior, ressaltando que não teve ajuda direta de 
ninguém nessa empreitada. A fala de Wilson Filho apon-
ta para uma questão importante: independentemente das 
questões relacionadas à escolha das duas vagas para 
a chapa majoritária, os prefeitos em questão já anuncia-
ram apoio à recondução do governador. Portanto é um 
movimento lógico eles apoiarem também a postulação 
de um parlamentar que participa do projeto de governo. 
Porém, caso o pré-candidato não esteja na base gover-
nista, é igualmente plausível que os prefeitos possam rea-
valiar suas posições. Até porque, numa disputa majori-
tária, a unidade é fator preponderante para o êxito nas 
urnas. Wilson Filho acredita, porém, ser possível acomo-
dar tanto Efraim quanto Aguinaldo Ribeiro (PP) na chapa.      

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

João SoBre filiação de alckmin  
ao PSB: “renova eSPerançaS” 

um comando ‘comPartilhado’ 

eStá entre PSB e rePuBlicanoS 

“acredita na vitória dele” 

Atualmente, o diretório provisório do União Brasil 
na Paraíba é presidido pelo deputado federal Julian 
Lemos – ele, inclusive, é quem coordena a formação 
da chapa proporcional da legenda. Mas a partir 
do dia 4 de abril, quem assumirá como presidente 
é Efraim Filho. Ou seja, os dois parlamentares de-
cidiram fazer uma direção compartilhada, apesar 
de ser por curto período de tempo. E sendo assim, 
portanto, Julian ficará como vice-presidente, quan-
do ocorrer a alternância. 

Ainda sem filiação partidária, Wilson Filho cravou 
para a data em que deverá definir se ingressará 
no Republicanos, partido ao qual seu pai, Wilson 
Santiago, se filiou, ou se assinará a ficha de filia-
ção ao PSB. Tudo dependerá de conversa que ele 
terá nesta data com João Azevêdo. Ele justificou o 
porquê desse alinhamento com o governador: é o 
líder do governo na ALPB. “Desempenho um cargo 
de muita confiança”, disse.   

Wilson Filho destaca que o fato de o governador 
João Azevêdo ter “um time amplo”, com vários 
políticos querendo caminhar ao seu lado nas 
eleições, revela um fator: “É um grande sinal que 
tem muita gente querendo estar na chapa porque 
acredita na vitória dele”. E citou, por exemplo, o 
cargo de vice-governador: “Quem aceitar ser vice 
é porque está acreditando na cabeça de chapa”. 
Em sua opinião, essa lógica também serve para o 
cargo se senador.   

Rafaela Camaraense 
(PSB) irá experimen-
tar, podemos assim 
dizer, o ‘clima político’ 
do Parlamento estadu-
al, a partir da próxima 
semana, quando as-
sumirá o mandato de 
deputada estadual, 
em lugar do deputa-
do Chió (Rede), que 
ficará de licença por 
121 dias – ela obteve 
mais de 16 mil votos 
na eleição de 2018 e 
estava na primeira su-
plência da coligação. 
Secretária estadual 
de Juventude, Esporte 
e Lazer, Rafaela irá se 
desincompatibilizar 
para disputar cadeira 
na Câmara Federal.   

O PSB, que comanda 
hoje quatro estados – 
Paraíba, Pernambuco, 
Maranhão e Espírito 
Santo –, trabalha para 
disputar a eleição ma-
joritária em oito. Além 
de João Azevêdo, na 
Paraíba, e Renato Ca-
sagrande, no Espírito 
Santo, que irão à re-
eleição pela legenda, 
querem concorrer em 
Santa Catarina, com 
Dario Berger; Rio de Ja-
neiro, com Marcelo Frei-
xo; Rio Grande do Sul, 
com Beto Albuquerque; 
São Paulo, com Márcio 
França; Pernambuco, 
com Danilo Cabral; e 
Maranhão, com Carlos 
Brandão.   

“É um momento importante para a política brasi-
leira. A chegada de Alckmin faz com que a gente 
renove as esperanças para fazer com que o país 
volte a sonhar com novos dias”. De João Azevêdo, 
referindo-se à filiação do ex-governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, ao PSB, em evento ocor-
rido em Brasília, do qual o governador paraibano 
participou, ao lado de outras lideranças do partido. 
Alckmin será candidato a vice na chapa de Lula. 

como essa e o apoio dos par-
ceiros que ajudaram a reali-
zar o ‘Passeio do Bem’. “Esse 
momento é uma simbologia 
que traduz o acolhimento e 
a forma humanizada como 
atuamos com nossos pacien-
tes”, disse Francisco, agra-
decendo o empenho de sua 
equipe, a colaboração dos 
parceiros e, principalmen-
te, a participação das con-
vidadas. 

A gerente de Marketing 
do Grupo Guedes, Tereza Vi-
tória, destaca que a Família 

Guedes tem um propósito 
permanente de acolher e ter 
empatia com o próximo e que 
essa ação com o Hospital do 
Bem simboliza essa forma de 
atuar. “O Guedes Shopping 
recebeu as pacientes oncoló-
gicas com muita alegria. Foi 
um momento especial pre-
parado com muito carinho 
e amor, na Praça de Alimen-
tação. Nosso Grupo tem um 
olhar especial sobre ações de 
cunho social porque essa ca-
racterística faz parte do nos-
so DNA”, destacou Tereza.

a autorização para executá
-lo com recursos do estado”, 
detalhou o chefe do Execu-
tivo estadual. 

 O secretário de Estado 
da Infraestrutura, dos Re-
cursos Hídricos e do Meio 

Ambiente, Deusdete Quei-
roga; o secretário executivo 
da Representação Institu-
cional, Adauto Fernandes; e 
o chefe de Gabinete do Go-
vernador, Ronaldo Guerra, 
estiveram presentes.

Governador João Azevêdo participou de audiência com o diretor presidente do Dnit, Antônio Leite Filho

 A coordenadora de Psi-
cologia do Complexo, Prys-
cilla Guedes, lembra que o 
Passeio do Bem foi uma das 
ações realizadas em março, 
alusivas às comemorações do 
Dia Internacional da Mulher. 
“Hoje, graças ao apoio de vá-
rios parceiros conseguimos 
proporcionar esses momen-
tos especiais para nossas pa-
cientes que se tratam ou já se 
trataram com a gente e que já 
tiveram de enfrentar situa-
ções difíceis, principalmente 
para as mulheres, como per-
der o cabelo, fazer uma retira-
da parcial ou total de mama, 

o que mexe muito com a au-
toestima da mulher, mas que 
foram vitoriosas nesta bata-
lha”, destacou, comentando 
que algumas pacientes não 
puderam participar porque 
estavam fazendo o tratamen-
to no momento do passeio, 
ou eram de cidades mais dis-
tantes e outras que não esta-
vam em condições de saúde 
de participar da ação.

Verônica Urquiza, que já 
está curada e fez o tratamen-
to no Hospital do Bem contra 
um câncer de mama, foi uma 
das que participou do Pas-
seio do Bem. Ela enfatizou 

que em Patos há um excelen-
te tratamento contra o câncer 
e que não há necessidade de 
ninguém buscar ajuda em 
outros centros. “Não preci-
samos sair de Patos para nos 
tratar, pois aqui temos uma 
quimioterapia de ponta, mé-
dicos capacitados, um aco-
lhimento diferenciado e um 
hospital top, com excelen-
te estrutura e isso é preciso 
ser mais divulgado para que 
mais pessoas saibam que há 
essa condição de atendimen-
to aqui mesmo, sem precisar 
ir para outros locais”, disse 
Verônica, que também agra-

deceu “por esse dia tão ma-
ravilhoso”. 

Além dessa ação do ‘Pas-
seio do Bem’, dentro das co-
memorações do mês da mu-
lher, as pacientes do Hospital 
do Bem de Patos já participa-
ram de coffee break, sorteio 
de brindes e ainda uma pa-
lestra com a coach e perita 
criminal Michelle Mendon-
ça, sobre ‘Alegria, a beleza da 
alma!’, no Dia da Beleza, no 
último dia 16, que incluiu ain-
da a disponibilidade de servi-
ços gratuitos de maquiagem e 
manicure, além de sessões de 
ginástica laboral.

Alusão ao Dia Internacional da Mulher

Hudleson Geine, fisioterapeuta e músico, recepcionou o grupo

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB
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Os servidores do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) da Paraíba realizam a 
“Operação Apagão” até ama-
nhã após determinação feita 
em assembleia geral. A reu-
nião aconteceu na última ter-
ça-feira e, na ocasião, também 
foi deliberado o estado de gre-
ve para os funcionários con-
templados pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Federais em 
Saúde, Trabalho e Previdên-
cia Social da Paraíba (Sinds-
prev-PB). A categoria esteve 
presente na manhã de ontem 
junto a outros servidores fe-
derais em um ato público em 
frente ao prédio da Receita 
Federal, na Avenida Epitácio 
Pessoa, para reivindicar pau-
tas como a reposição salarial. 
A Operação Apagão teve iní-
cio ontem e segue até ama-
nhã, quando a classe deve se 
reunir novamente.

Em relação ao chamado 

“apagão”, a diretora de co-
municação do Sindsprev, 
Luiza Pombo, explicou que 
durante os três dias que fo-
ram estabelecidos (23, 24 
e 25), os funcionários do 
INSS, técnicos e analistas, 
que estão trabalhando re-
motamente não devem ligar 
seus computadores. Para os 
que estão em atendimen-
to, devem apenas informar 
a população e não devem 
acessar o sistema. Ao fim 
do protesto, amanhã, deve 
acontecer uma reunião em 
Brasília, com representantes 
da categoria e o ministro do 
Trabalho, Onyx Lorenzoni.

Dentre as reivindicações 
que pautaram o ato públi-
co de ontem, a principal é a 
questão da reposição sala-
rial do governo Bolsonaro. 
Segundo Luiza, o cálculo 
feito pelo movimento sin-
dical e pelo Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) indica que existe 

um percentual de 19.9% de 
defasagem salarial. “Esta-
mos pedindo essa reposição, 
nem aumento é, é uma repo-
sição, porque isso é a desva-
lorização do salário dos ser-
vidores”, pontuou a diretora 
de Comunicação.

Além da reposição, a pau-
ta central dos servidores da 
seguridade social é a com-
plementação do vencimen-
to básico. “No momento, ele 
está abaixo de um salário 
mínimo. A gente está pe-
dindo pela complementação, 
porque é inconstitucional 
que a gente tenha o venci-
mento abaixo do salário mí-
nimo”, afirmou Pombo. Ain-
da de acordo com a diretora 
de Comunicação do Sinds-
prev, também entram ques-
tões de condições específi-
cas de trabalho e o pedido de 
criação de um grupo de tra-
balho, por determinação da 
última greve em 2015, que 
pretende discutir a carreira 
dos servidores do INSS.

Os artistas que participa-
ram da Edição Especial do 
Palco Tabajara 2021 recebe-
ram, ontem, na sede da Rá-
dio Tabajara, em João Pes-
soa, os quadros da exposição 
“Palco Tabajara Usina Ener-
gisa 18 anos – 436 anos da 
cidade de João Pessoa”, do 
fotógrafo Edson Matos. As 
telas ilustram os melhores 
momentos do evento musi-
cal realizado pela Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), por meio da Rádio 
Tabajara, em parceria com 
a Usina Cultural Energisa.

Com o total de 60 peças, 
a exposição traz registros fo-
tográficos de artistas como 
Furmiga Dub, Luana Flo-
res, Corda Bamba, Filosofi-
no, About The Blues, Mestre 
Fuba, Vó Mera e suas neti-
nhas, Titá Moura, Sandra 
Belê, Hazamat, entre outros 
nomes da cena musical pa-
raibana, durante as seis se-

manas de shows realizados 
em 2021. Esta foi a primei-
ra vez que o fotógrafo Edson 
Matos expôs o seu trabalho. 
Segundo ele, além da satisfa-
ção de ter à mostra os seus cli-
ques, a experiência lhe possi-
bilitou homenagear cantores, 
bandas e artistas solos, que 
foram merecidamente pre-
senteados com as telas. “Foi 
uma alegria imensa, agra-
deço muito a experiência. 
Quem ganha é a arte e a cul-
tura paraibanas”, afirmou. 

O rapper Filosofino esta-
va na exposição e recebeu, 
diretamente das mãos de 
Edson, o quadro como for-
ma de homenagem. Ele foi 
um dos artistas que partici-
param do Palco Tabajara no 
ano passado. “Eu me sinto 
muito honrado e privilegia-
do de estar aqui recebendo 
essa homenagem, princi-
palmente por trazer no meu 
som a vivência de uma pes-
soa preta, que, infelizmen-
te, ainda não ocupa tantos 
espaços”, comentou o músi-

co, destacando a importân-
cia do evento para a divul-
gação e o fortalecimento do 
trabalho dos artistas locais.

Já o diretor do programa 
Palco Tabajara, Marcos Tho-
maz, destacou a iniciativa 
como um projeto de susten-
tação da cena cultural. “Nos-
so objetivo é trazer a música 
paraibana e enaltecer os tra-
balhos autorais, criando veto-
res, diálogos e parcerias entre 
os artistas e a Rádio Tabajara, 
através da EPC”, frisou.

A promoção da cultura 
paraibana, especialmente 
com relação à música, tem 
sido uma marca da Rádio 
Tabajara, ressaltou Rui Lei-
tão, diretor de Rádio e TV 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação. “É um veí-
culo que promove a produ-
ção dos músicos paraiba-
nos, e que tem aberto espaço 
na sua programação, para 
que os novos cantores, com-
positores e instrumentistas 
possam divulgar seus traba-
lhos”, enfatizou Rui.

O Botafogo bem que 
tentou, marcou aos 26 mi-
nutos da segunda etapa, 
teve até o controle do jogo 
na maior parte do segun-
do tempo, mas levou um 
gol aos 42, marcado por Jú-
nior Tavares, que forçou a 
decisão nos pênaltis, onde 
perdeu por 4 a 3 e acabou 
eliminado pelo Náutico, 
ontem, no Almeidão. Ape-
sar de sair da competição, 
o time mostrou muita de-
terminação em campo e 
teve o reconhecimento da 
torcida. Agora, o Tricolor 
da Maravilha do Contorno 
volta as suas atenções para 
o Campeonato Paraibano 
com a missão de recuperar 
a hegemonia, pois nos úl-
timos dois anos nem che-
gou a fase final. O objetivo 
principal é garantir a par-

ticipação não só na Copa 
do Nordeste de forma di-
reta, mas também na Copa 
do Brasil, disputa das mais 
cobiçadas pelos clubes bra-
sileiros devido a excelen-
te cota de participação nas 
fases. O Belo volta a jogar 
pelo Paraibano 2022 con-
tra o Sousa no próximo do-
mingo, no Almeidão, con-
forme tabela da FPF. Já o 
Náutico vai pegar o Forta-
leza, no Castelão, em bus-
ca de vaga nas finais.

Hoje, no Castelão, sai 
o último semifinalista da 
Copa do Nordeste no con-
fronto entre Ceará e CRB 
que começa às 19 horas. O 
vencedor desta partida vai 
ter como adversário o Sport 
Recife que eliminou, na úl-
tima terça-feira, o CSA, no 
Rei Pelé, após empate sem 
gols no tempo regulamen-
tar e vitória nos pênaltis 
por 3 a 1, onde brilhou a 

Artistas da Edição Especial do 
Palco Tabajara recebem quadros 

Náutico bate Botafogo nos pênaltis 
e na semifinal enfrenta o Fortaleza

Servidor federal faz ato público e 
Apagão do INSS vai até amanhã

Diretor do Comitê Paralímpico 
Brasileiro visita Vila Olímpica

Integrantes da Gerência 
Executiva do Paradesporto 
da Secretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer (Se-
jel) recebem, na Vila Olímpi-
ca Parahyba, hoje, às 15h, o 
diretor do Desenvolvimen-
to Esportivo do Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB), Ra-
mon Pereira. O objetivo da 
visita é vistoriar os espaços 
onde são praticados o para-
desporto, já que a Paraíba vai 
sediar quatro eventos nacio-
nais ligados ao segmento, no 
segundo semestre.

 Além da Vila, Ramon 
também fará vistoria no gi-
násio do Instituto dos Cegos 

da Paraíba, Centro de Con-
venções e no Centro de En-
sino da Polícia Militar. Em 
setembro e outubro, a Pa-
raíba recebe o Meeting Lo-
terias Caixa de Natação e 
Atletismo, Jogos Paralímpi-
cos Universitários, Jogos Pa-
ralímpicos Militares, além 
dos Jogos dos Centros de 
Referências do Brasil.

Segundo Jean Azevedo, 
gerente executivo do Para-
desporto da Sejel, a presen-
ça do diretor do CPB já é um 
dos passos para que a Paraíba 
possa sediar, daqui a alguns 
meses, esses quatro eventos. 
“Toda a equipe estará jun-

tamente com o diretor Ra-
mon, acompanhando essa 
vistoria. Pois ele vem confe-
rir como estão os espaços do 
paradesporto aqui na Vila 
Olímpica e em outros locais, 
pois isso já é parte dos pre-
parativos para esses grandes 
eventos”, disse.

 Ainda de acordo com o 
gerente, as competições para-
desportivas que ocorrerão na 
Paraíba, terão cerca de 1000 
participantes de todo o Brasil 
e as modalidades em dispu-
ta são as seguintes: vôlei sen-
tado, judô, tênis de mesa, bas-
quete 3x3, tiro esportivo, tiro 
com arco, natação e atletismo.
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Processamento de amostras selecionadas capacitará o Lacen-PB a identificar as cepas circulantes e novas variantes

A Paraíba vai iniciar o se-
quenciamento genômico de 
amostras da SARS-CoV-2, res-
ponsável pela Covid-19. Por 
meio do processamento de 
amostras selecionadas, o La-
boratório Central de Saúde 
Pública (Lacen-PB) será ca-
paz de identificar as cepas cir-
culantes e as novas variantes, 
sem a necessidade da análi-
se do laboratório referência, 
a Fundação Osvaldo Cruz 
(Fiocruz). As análises tam-
bém poderão, futuramente, 
ser estendidas a outros agra-
vos como influenza, dengue, 
zika e chikungunya.

Um novo equipamento foi 
instalado no Lacen-PB para 
a realização do sequencia-
mento genômico, em feve-
reiro deste ano, e a equipe do 
laboratório passou por um 
treinamento específico para 
operar e analisar os dados 
emitidos. O Governo do Es-
tado viabilizou a estrutura 
física e outros equipamentos 
para dar ainda mais agilida-
de nas análises das amostras. 

O sequenciamento é reali-
zado em amostras de RTPCR 
que atendem a critérios epi-

demiológicos específicos. A 
Paraíba passou na certifica-
ção para utilização do equi-
pamento e a partir de ago-
ra poderá planejar de forma 
mais célere as ações de com-
bate e projeção da situação 
epidemiológica do vírus. De 
acordo com a diretora técni-
ca do Lacen-PB, Dalane Lou-
dal, a autonomia da Paraí-
ba em realizar as amostras é 
importante não apenas para 

o momento da pandemia da 
Covid-19, mas para outras 
doenças que acometem a po-
pulação paraibana.

“É um ganho para o es-
tado essa habilitação na 
autonomia no sequencia-
mento genômico, não só 
da Covid-19, mas de outras 
doenças, uma vez que o equi-
pamento instalado no Lacen
-PB também faz o proces-
samento de fungos, outros 
vírus e bactérias, possibili-
tando a análise estratégica de 
casos para realizar a identifi-
cação de variantes circulan-
tes no estado, ou em determi-
nadas regiões específicas da 
Paraíba”, frisou Dalane.

A metodologia aplicada é 
voltada para vigilância labo-
ratorial, mas não para diag-
nóstico e acompanhamento 
clínico. Para o sequencia-
mento é necessário seguir 
alguns critérios epidemio-
lógicos sinalizados pela vi-
gilância estadual e técnicos, 
definidos após a realização 
do RTPCR para SARS CoV2, 
como a carga viral e os indi-
cadores de amplificação que 
a amostra apresenta.

PB fará sequenciamento genômico
para identificar variantes da covid-19

hoje

exposição

copa do nordeste

na paraíba
Ítalo Arruda 
Especial para A União

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Agilidade
O Governo do Estado 
viabilizou a estrutura 

física e outros 
equipamentos para dar 
ainda mais agilidade 

nas análises das 
amostras

Homenagem foi feita pelo fotógrafo Edson Matos (de camisa azul), autor dos 60 registros da mostra

Foto: Marcos Russo

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

estrela do goleiro Maílson, 
do time pernambucano, 
que fez três defesas. Se o 
CRB empatar com o Cea-
rá e vencer nos pênaltis, a 
vaga para a final será deci-
dida na Ilha do Retiro. Em 
caso de classificação do Vo-
zão, o jogo será disputado 
na Arena Castelão.

Por 4 a 3, Belo foi eliminado

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo
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Restauração e pavimentação da PB-063, que interliga três municípios, vai garantir mais agilidade e segurança
Os serviços de restaura-

ção e pavimentação da PB-
063, que interliga os mu-
nicípios de Gurinhém/
Mulungu/Alagoinha, na re-
gião do Brejo, estão em fase 
de conclusão e vão propor-
cionar mais segurança aos 
motoristas e pessoas ali resi-
dentes, onde o tráfego de veí-
culos é bastante intenso, es-
pecialmente com caminhões 
de cargas pesadas.

A rodovia, cujas obras são 
executadas pelo Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem (DER-PB), tem uma 
extensão total de 25,8 quilô-
metros, contemplando cerca 

de 40 mil habitantes dos três 
municípios. O investimento, 
com recursos próprios do Te-
souro Estadual, é de aproxi-
madamente R$ 8 milhões.

 
Gurinhém a Mulungu

Nesse trecho, a empre-
sa responsável pela obra, 
a Construtora AL Teixeira 
Ltda, já está com 60% dos 
serviços de microrrevesti-
mento executados. Após a fi-
nalização e conclusão, serão 
iniciados os serviços de sina-
lizações vertical e horizontal 
e a colocação das defensas 
metálicas para dar mais se-
gurança aos usuários. 

Já em fase final, durante a 
obra foram executados servi-
ços de recomposição de talu-
des de aterro, execução de dis-
positivos de drenagem como 
sarjetas e meio fio, além da 
manutenção, limpeza e recu-
peração dos sistemas de dre-
nagem, restabilização da base 
existente com adição de 30% 
de brita, tratamento super-
ficial duplo e  recapeamen-
to com micro revestimento a 
frio para pista de rolamento 
e acostamentos, produzido 
com asfalto de alta resistência 
à ação do tráfego e às intempé-
ries e a recuperação de obras 
de artes especiais.

Mulungu a Alagoinha
Os serviços de micror-

revestimento foram fina-
lizados e estão sendo exe-
cutados  at ua l mente  a 
sinalização vertical e hori-
zontal, além de colocação 
das defensas metálicas. De 
acordo com o engenheiro e 
gestor da obra, Juvenal Pe-
reira da Silva Neto, a pre-
visão de conclusão dos dois 
trechos é para a primeira 
quinzena de maio.

O engenheiro Juvenal 
Pereira afirma que os servi-
ços executados na rodovia 
foram de fundamental im-
portância, “isso porque am-

plificou consideravelmen-
te o tráfego de usuários e 
principalmente escoamento 
de produção e mercadorias, 
isso se deve ao fato da ro-
dovia oferecer aos usuários 
conforto e segurança, além 
de uma redução no tempo 
de deslocamento.”

Para Sebastião Oliveira 
dos Santos, morador em um 
sítio localizado ao longo da 
rodovia, a pavimentação da 
rodovia PB-063 “vai propor-
cionar melhoria de vida para 
todo mundo, especialmente 
para os habitantes dos mu-
nicípios beneficiados, que te-
rão mais segurança”.

Obra em rodovia está na fase final
na região do Brejo

Foto: Secom-PB

O projeto de recuperação da rodovia PB-063 é executado pelo DER-PB, tem extensão de 25,8 quilômetros e beneficiará diretamente 40 mil moradores de Gurinhém, Mulungu e Alagoinha

Recursos
O Governo do Estado 

está investindo 
aproximadamente 
R$ 8 milhões, com 
recursos próprios, 
para a realização 
da obra no Brejo 

paraibano

Novos condomínios precisarão 
ter projeto de acessibilidade

para receBer alvará

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Para serem construídos 
ou para receber o alvará de 
construção, os novos condo-
mínios precisam ter no pro-
jeto áreas e rampas de aces-
sibilidade para moradores 
e visitantes.  Segundo Inal-
do Dantas, advogado e ad-
ministrador de condomí-
nios, “a acessibilidade não 
deve ser apenas até a gua-
rita, mas em todas as áreas 
de circulação. Isso é obriga-
tório para os novos proje-
tos”, afirmou.

Os novos condomínios 
devem ser construídos de 
forma a oferecer fácil aces-
so a pessoas com deficiên-
cia ou mobilidade reduzida. 
Recentemente, a lei de aces-
sibilidade em prédios resi-
denciais foi regulamentada, 
passando a exigir que todos 
os novos empreendimentos 
residenciais incorporem re-
cursos de acessibilidade nas 
áreas de uso comum.

Em relação aos condomí-
nios antigos, ou seja, nos que 
foram construídos antes da 
lei, eles não são obrigados a 
garantir acessibilidade, po-
rém se vierem a fazer algum 
tipo de reforma, terão que se 
adequar à nova lei.

Os síndicos dos prédios 
antigos devem investir em 
adaptações necessárias no 
condomínio para promo-
ver melhores condições de 
acessibilidade não só para 
pessoas portadoras de defi-
ciência, mas também àque-

las que, por qualquer moti-
vo, tenham dificuldades de 
acessar a sua própria unida-
de. “São reformas que com 
certeza vão facilitar a mo-
bilidade de idosos, gestan-
tes, lactantes, pessoas com 
criança de colo e obesos”, 
observou.

Tipos de reformas
Os tipos de reformas po-

dem ser feitas em condomí-
nios para ampliar a acessi-
bilidade são: os pisos devem 
ter superfície regular, fir-
me, estável e antiderrapante 
sob qualquer condição, que 
não provoque trepidação 
em dispositivos com rodas 
(cadeiras de rodas ou carri-
nhos de bebê). Desníveis de 
qualquer natureza também 
devem ser evitados em rotas 
acessíveis.

As vagas para estacio-
namento de veículos que 
conduzam ou sejam con-
duzidos por pessoas com 
deficiência devem estar si-
nalizadas com o símbolo in-
ternacional de acessibilida-
de; devem contar com um 

espaço adicional de circu-
lação com no mínimo 1,20 
m de largura e ter sinaliza-
ção vertical.

Se as portas de acesso 
ao condomínio forem acio-
nadas por sensores, elas 
deverão contar com uma 
tecnologia que permita per-
sonalizar o tempo de aber-
tura e fechamento da porta 
de acordo com a necessida-
de do morador. O dispositi-
vo de segurança deve impe-
dir o fechamento da porta 
sobre a pessoa com deficiên-
cia ou mobilidade reduzida.

Ainda de acordo com a 
lei, todo degrau ou escada 
deve ter sinalização visual 
na borda do piso, em cor 
contrastante com a do aca-
bamento. Essa sinalização 
deve estar restrita à proje-
ção dos corrimãos laterais. 
Com essas sinalizações, pes-
soas com deficiência visual 
ou que sofrem de limitações 
na visão conseguem se loco-
mover com mais segurança 
nas áreas comuns do prédio.

A recomendação do Cor-
po de Bombeiros para que 
os moradores de condomí-
nios, principalmente dos 
mais antigos, possam des-
frutar de todas as áreas com 
mais segurança são as se-
guintes: que todas as esca-
das tenham corrimão, ilu-
minação de emergência e 
sinalização de rota de fuga, 
instalação de extintores e 
hidrantes, alarme e bom-
ba d’água, se necessário, e 
treinamento dos funcioná-
rios para casos de incêndio. 

n 

Síndicos dos 
prédios antigos 
devem investir 
em adaptações 
no condomínio 
para melhorar 
as condições de 
acessibilidade 
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EM CAMPINA

STTP realiza 
fiscalização 
do trânsito na 
Feira Central 

A Prefeitura de Campi-
na Grande, por meio da Su-
perintendência de Trânsi-
to e Transportes Públicos 
(STTP), está intensificando 
a fiscalização de trânsito da 
Feira Central. O trabalho faz 
parte do Plano de Mobili-
dade, proposto para aquela 
área da cidade. O objetivo é 
garantir segurança viária e 
fluidez no tráfego para pe-
destres, condutores de veí-
culos de passeio e de carga 
e descarga de mercadorias.

Para realizar as ações de 
fiscalização e orientação, os 
agentes de trânsito se reve-
zam nos turnos da madru-
gada, manhã e tarde, na Fei-
ra Central, todos os dias da 
semana, exceto aos domin-
gos. Os agentes também fa-
zem um levantamento geral 
da necessidade de melhoria 
na sinalização, para que o 
setor responsável da STTP 
faça a implantação ou a re-
cuperação desses equipa-
mentos.

Mesmo com todo o trata-
mento oferecido pela rede pú-
blica de saúde, a tuberculose 
é uma doença que ainda aco-
mete muitos pacientes. A Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES-PB) informou que os re-
gistros nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2022 representam 
20% dos casos diagnosticados 
no ano passado. E a doença 
também mata. Este ano, foram 
oito óbito sem decorrência da 
tuberculose. Nos últimos cin-
co anos, houve o registro de 
mais de seis mil casos e 328 ví-
timas fatais. 

“Uma preocupação gran-
de é que a Covid-19 contribui 
para reduzir a imunidade e 
nós sabemos que podemos ter 
tuberculose em algumas si-
tuações. Com isso, a tendência 
é que a doença tenha um es-
pectro pior”, observou a pneu-
mologista Maria Alenita Oli-
veira. Ela afirmou que alguns 
estudos devem ser desenvolvi-
dos em torno do tema, e des-
tacou que o uso da máscara 
pode contribuir para evitar a 
contaminação. 

Conforme a médica, al-
guns pacientes imunocom-
petentes têm uma doença que 
exige o uso de imunobiológi-
co, principalmente na área de 
reumatologia. Eles também 
têm queda na imunidade e, 
habitualmente, é feita uma 
avaliação para ver se não tem 
infecção latente por tuberculo-
se. Se positivo, é preciso fazer 
uma profilaxia para não ativar 
a tuberculose e agravar ainda 
mais o quadro.

A pneumologista explicou 
que a tuberculose clássica é 
causada pela bactéria Myco-
bactériumtuberculosis. Tra-
ta-se de uma doença infeccio-
sa e transmissível, que afeta 
principalmente os pulmões, 
mas pode acometer outros ór-
gãos. A transmissão é por via 
respiratória,assim como a Co-
vid-19, através de tosse, fala ou 
espirro de uma pessoa conta-
minada e sem tratamento, e a 

inalação por uma pessoa sus-
ceptível. A forma extrapulmo-
nar, que é a especialidade do 
atendimento no Ambulatório 
do Clementino Fraga, é pou-
co conhecida pelo público ge-
ral, por isso faz-se necessário 
o alerta. O bacilo da tubercu-
lose pode afetar outras partes 
do corpo, assim como mamas, 
útero, coluna etc. 

A Semana Contra a Tuber-
culose, realizada no Hospital 
Clementino Fraga, chama a 
atenção para a patologia, que-
pode ser letal se não tratada. 
Segundo a OMS, a pandemia 
da Covid-19 trouxe prejuízos 
ao tratamento da tuberculose 
em nível mundial, pois hou-
ve a interrupção dos servi-
ços de saúde em um primeiro 
momento. Outros fatores são 
a falta de procura pelo serviço 
e o maior risco de transmissão 
entre populações vulneráveis. 

Sintomas
Os principais sintomas são 

a perda de peso, tosse, secre-
ção. A doença também causa 
febre, normalmente durante 
a noite. “O Ministério da Saú-
de diz que quem tem tosse há 
mais de três semanas preci-
sa avaliar se tem tuberculose, 

já que é uma doença endêmi-
ca, que sempre está ali”, enfa-
tizou a pneumologista Maria 
Alenita Oliveira, lembrando 
que essa campanha será re-
forçada hoje, no Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley 
(HULW). 

A médica explicou que a 
doença tem cura, se tratada 
adequadamente, embora exis-
tam casos com resistência. De-
pendendo do quadro do pa-
ciente, o tratamento dura de 
seis a nove meses. Ela ressal-
tou que é um tratamento pro-
longado e necessita da adesão. 
A medicação é disponibiliza-
da pela Secretaria de Saúde, 
que tem o controle sobre o tra-
tamento de cada paciente.

“É importante seguir o tra-
tamento pelo tempo necessá-
rio. Quem para no meio do ca-
minho, pode ter recaídas. E a 
doença continua sendo uma 
das principais causas de mor-
talidade”, alertou. O diagnós-
tico é feito através do critério 
clínico, que é a presença de 
sintomas; o radiológico, que é 
uma imagem sugestiva e, por 
último, o bacteriológico, que 
é a identificação do microor-
ganismo através da análise 
do escarro. 

Pacientes em tratamento
Atualmente, na Paraíba, 

1.024 pacientes estão em tra-
tamento, mas conforme a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES-PB), muitos têm desis-
tido de seguir até o final. O 
percentual de desistência é de 
8,4%. A SES lembra que dian-
te da gravidade da doença e 
a observação do crescimento 
dos casos, a direção do Com-
plexo Hospitalar Doutor Cle-
mentino Fraga (CHCF) con-
vidou profissionais de saúde 
representantes de municípios 
paraibanos para um treina-
mento sobre a importância 
da atenção básica no combate 
à tuberculose. 

A SES ressalta que, para o 
sucesso do tratamento, é fun-
damental que o profissional 
de saúde acolha e acompanhe 
o usuário no serviço de saúde 
desde o diagnóstico até a alta, 
garantindo a cura. O esque-
ma de tratamento é padroni-
zado pelo Ministério da Saú-
de e é gratuito.

O esquema básico para 
adultos e adolescentes é com-
posto por quatro fármacos na 
fase intensiva (utilizados nos 
dois meses iniciais) e dois na 
fase de manutenção (utiliza-

Nos últimos cinco anos, foram seis mil novos casos com 328 mortes; este ano, já foram registrados oito óbitos

Avanço da tuberculose preocupa
NA PArAíbA

n 

A tuberculose 
tem como 
principais 
sintomas a 
perda de 
peso, tosse, 
secreção, 
além de 
causar febre, 
normalmente 
durante a noite

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Hospital Clementino Fraga está realizando a programação da Semana Contra a Tuberculose com palestras e atividades itinerantes

• Tuberculose: Casos e óbitos
Ano   Casos  Óbitos
2017  1.107  58
2018  1.306  77
2019  1.268  63
2020  1.122  61
2021  1.283  69
Total  6.086  328 

Fonte: SES-PB

A doença na Paraíba

Saúde alerta para importância da imunização
CoNtrA A PolIoMIElItE

A Secretaria de Saúde de 
João Pessoa alerta para a im-
portância da atualização da 
caderneta de vacinação das 
crianças para a imunização 
contra a poliomielite (pólio), 
também conhecida como VIP 
ou VOP. A paralisia infantil 
é uma doença muito grave e 
com alto poder de contamina-
ção, que afeta principalmen-
te crianças.

“A vacinação é a única 
forma de prevenir a ação da 
poliomielite. Por isso, a im-
portância dos chamamen-
tos que fazemos para adesão 
das campanhas vacinais, in-
dependente da faixa etária”, 
explicou Fernando Virgoli-
no, chefe da seção de imuni-
zação da Prefeitura de João 
Pessoa. “No caso da poliomie-
lite, o esquema vacinal se ini-
cia aos dois meses, sobretu-
do é importante que os pais 
fiquem atentos para comple-
tar o esquema vacinal de seus 
filhos”, completou.

No Sistema Único de Saú-
de (SUS), a vacinação segue 
o seguinte esquema: A imu-
nização contra a poliomieli-
te deve ser iniciada a partir 

dos dois meses de vida, com 
mais duas doses aos quatro e 
seis meses, além dos reforços 
entre 15 meses e aos 4 anos 
de idade. Na rede pública as 
doses de reforço, a partir de 
um ano de idade, são realiza-
das com a Vacina Oral Polio-
mielite (VOP), que é conheci-
da como a ‘vacina da gotinha’.

Poliomielite 
No Brasil, o último caso 

de infecção pelo poliovírus 
selvagem ocorreu em 1989, 
na cidade de Sousa, na Paraí-
ba. Assim, o Brasil recebeu o 
certificado de eliminação da 
pólio em 1994. A estratégia 
adotada para a eliminação 
do vírus no país foi centrada 
na realização de campanhas 
de vacinação em massa com a 
vacina VOP. A versão, de uso 
oral, propicia imunidade in-
dividual e aumenta a imuni-
dade de grupo na população 
em geral, com a dissemina-
ção do poliovírus vacinal no 
meio ambiente, em um curto 
espaço de tempo.

Vacinas 
As vacinas são, comprova-

damente, o meio mais segu-
ro e eficaz de proteção contra 
inúmeras doenças infeccio-
sas e funcionam ao simular, 
de forma segura, uma infec-
ção, sem causar a doença nem 
efeitos colaterais graves. A 
partir do momento que as 
doses são aplicadas, a vaci-
na desencadeia uma série de 
reações imunológicas, que le-
vam a um estado de proteção 
(imunidade protetora) contra 
a doença para a qual a vacina 
foi desenvolvida.

Para a maioria das vaci-
nas atualmente disponíveis, 
a imunidade protetora é atri-
buída à produção de anticor-
pos que reconhecem o pa-
tógeno, agente causador de 
doença e o impedem de se 
multiplicar e causar a doença 
no indivíduo já imunizado. 
Dessa forma, quando nosso 
organismo é atacado por um 
vírus ou bactéria, nosso sis-
tema imunológico, que atua 
na defesa, dispara uma rea-
ção em cadeia com o objetivo 

de frear a ação desses agen-
tes estranhos. A Rede Muni-
cipal de Saúde disponibiliza 
gratuitamente 18 tipos de va-
cinas que fazem parte do ca-
lendário de rotina e Progra-
ma Nacional de Imunização 
(PNI): BCG, Hepatite B, He-
patite A, Pentavalente, DTP, 
VIP, VOP, Meningocócica C, 
Pneumocócica 10, Rotavírus, 
Tríplice Viral e Varicela para 
as crianças. Já para os ado-
lescentes, dT, Hepatite B, T 
ríplice Viral.

Vacinação contra a pólio protege a criança da doença que possui grande poder de contaminação

Foto: Marcos Russo

dos nos quatro meses restan-
tes). Já o esquema básico para 
crianças maiores de 10 anos é 
composto por três fármacos na 
fase intensiva e dois na fase de 
manutenção.  

Todas as Unidades Bási-
cas de Saúde estão aptas para 
diagnosticar e tratar. O usuá-
rio deve buscar atendimento 
na UBS mais próxima de sua 
residência. O atendimento nos 
serviços de referência secun-
dária (Cajazeiras (UFJB), Sou-
sa, Patos (Centro de Saúde Frei 
Damião) e Campina Grande 
(Centro de Referência Muni-
cipal) e terciária (CHCF) deve 
ser realizado através de enca-
minhamento médico em caso 
de complicações da doença ou 

reação adversa ao tratamento. 
Dentro da programação 

alusiva ao Dia Mundial da Tu-
berculose, celebrado em 24 de 
março, o Hospital Clementi-
no Fraga realizou uma série 
de atividades. Hoje, acontece 
a ação Clementino Itineran-
te, das 8h30 às 12h30, no Pavi-
lhão do Chá – Centro de João 
Pessoa, com orientação para 
sintomas e exames de tuber-
culose e testagem para Infec-
ções Sexualmente Transmis-
síveis (ISTs). A data foi criada 
em 1982, pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 
homenagem aos 100 anos do 
descobrimento, pelo médico 
Robert Koch, do bacilo causa-
dor da tuberculose.

Foto: Roberto Guedes



Estudante de medicina foi morta, por asfixia, dentro do apartamento de Johannes Dudeck no dia 12 deste mês

Laudo comprova estupro da vítima
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Paraíba

A estudante de medicina 
Mariana Thomaz de Oliveira 
foi vítima de estupro antes de 
ser assassinada. Esta é o que 
consta no laudo emitido pelo 
Instituto de Polícia Científi-
ca que já havia apontado que 
a jovem de 25 anos sofreu le-
sões sexuais. O suspeito pelo 
crime, empresário Johannes 
Dudeck, de 32 anos, se en-
contra recolhido no Presídio 
Especial Valentina Figueire-
do,  em João Pessoa, após ter 
a prisão em flagrante conver-
tida em preventiva.

A informação sobre o 
laudo liberado pelo IPC foi 
do delegado Rodolfo Santa 
Cruz, que investiga o caso. 
Mariana foi encontrada mor-
ta no dia 12 de abril em um 
apartamento, no bairro Cabo 
Branco, sendo comprovado 
pela perícia que a estudan-
te de medicina foi morta por 
asfixia mecânica.

Rodolfo Santa Cruz afir-
mou que além do crime de 
feminicídio, Rodolfo Santa 
Cruz disse que o empresá-
rio também deve responder 
por estupro. “Agora, soma-se 
ao feminicídio o crime de es-
tupro. Ele estuprou e depois 

perigoso

Homem é preso suspeito 
de praticar vários roubos 

Uma ação realizada por 
uma equipe de Rádio Patru-
lha do 10o Batalhão da PM 
prendeu um homem que pos-
sui quatro mandados de pri-
são. Adeildo Izidro da Silva 
Neto, 28 anos, o “Netinho” 
foi localizado na comunida-
de do Massapé, no distrito de 
Galante, próximo ao Hospital 
de Emergência e Trauma, em 
Campina Grande e no mo-
mento ele portava um revól-
ver calibre 38, com várias mu-
nições intactas.

O coronel Francimar Lins, 
comandante do 10o BPM, dis-
se que moradores das comu-
nidades de Massapé e Ga-
lante, onde ocorreu a prisão, 
relataram episódios de amea-
ças, violência e roubos pra-
ticados por “Netinho”, com 
coação as pessoas residentes 
naquelas localidades a per-
manecerem em silêncio me-
diante a prática dos seus cri-
mes, sob pena de retaliações. 

Francimar informou que 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

A estudante Mariana Thomaz, de acordo com o laudo pericial, foi vítima de estupro e sofreu agressão sexual antes de ser morta

praticou o assassinato”, disse 
o delegado.

Logo após a prisão a polí-
cia fez um levantamento da fi-
cha criminal do empresário, 
constando que Dudeck pos-
sui cerca de 20 registros na 
Polícia Civil, como violência 
doméstica, estelionato, amea-

ça, lesão corporal e apropria-
ção indébita. 

Apesar de negar a auto-
ria do crime, a polícia tem 
imagens mostrando o sus-
peito chegando no prédio 
onde ocorreu o crime jun-
to com a estudante, por vol-
ta de meia-noite. Mariana é 

flagrada com uma garrafa 
de bebida que passa para o 
empresário. O casal é flagra-
do caminhando pelo corre-
tor até entrar no apartamento 
de Dudeck.

Cerca de uma hora depois 
o suspeito sai o apartamen-
to, sem camisa, deixa a por-

ta aberta e vai em direção a 
saída. Antes havia telefona-
do para o Samu. Na fase do 
inquérito foram ouvidos po-
liciais que atenderam a ocor-
rência, amigos da vítima, 
como também a equipe do 
Samu que esteve no local onde 
o corpo foi encontrado.

Fotos: Redes Sociais

no sertão

Ação combate 
tráfico de 
droga com 
13 prisões

Pelo menos 13 pessoas 
foram presas ontem du-
rante mega operação de re-
pressão ao tráfico de dro-
gas no Sertão do estado. A 
ação da força de segurança 
se concentrou nas cidades 
de Patos, Cajazeirinhas, 
São José de Espinharas, 
Malta, São Bentinho e 
Coremas e foi realizada 
numa parceria das polí-
cias Civil, Militar e Corpo 
de Bombeiros Militar.

Segundo o delega-
do Cristiano Jacques, 
que coordenou a opera-
ção denominada de “Mãe 
D’água” teve o objetivo de 
desarticular um grupo cri-
minoso que era comanda-
do a partir de Patos, sendo 
a droga repassada para os 
demais municípios, onde 
ocorria a comercialização.

“O grupo é responsá-
vel pela disseminação de 
drogas, suspeito de envol-
vimento em roubos e tam-
bém homicídios”, revelou 
Cristiano. Ele acrescentou 
que com a coleta de novas 
provas e o aprofundamen-
to das investigações, a polí-
cia deverá chegar a outros 
envolvidos com a crimina-
lidade. Com o grupo houve 
a apreensão de maconha, 
crack e cocaína.

Corretor de imóveis é julgado em João Pessoa
morte de taxista

O 2o Tribunal de Justiça 
da capital iniciou ontem o 
julgamento do corretor de 
imóveis Gustavo Teixeira 
Correia, apontado como au-
tor do assassinato do taxista 
Paulo Damião dos Santos, de 
42 anos. A sessão começou 
quando às 11h e até o fecha-
mento desta matéria o júri 
não havia encerrado. O cor-
po de jurados foi compos-
to por cinco homens e duas 
mulheres.

A sessão foi presidida 
pela juíza substituta da Ca-
pital, Aylzia Fabiana Bor-
ges Carrilho e foi iniciado 

com o depoimento de teste-
munhas, entre elas a viúva 
do taxista. A mulher, mui-
to emocionada, chamou o 
corretor de “monstro” e que 
Gustavo “tirou a vida como 
quem mata uma barata”.

Em seu depoimento 
Gustavo Correia alegou 
para atirar no taxista que 
Paulo Damião estava lhe 
xingando e disse que so-
mente atirou porque a ví-
tima fez gesto de que iria 
pegar uma arma entre os 
bancos.

Gustavo afirmou que saiu 
andando, calmamente em 

direção a sua residência por-
que olhou para trás e viu que 
o taxista não tinha reagido 
“fui para casa, pedi a mi-
nha esposa para ligar para 
o Samu porque tinha ferido 
uma pessoa”. Após o depoi-
mento do corretor de imó-
veis foi iniciado o debate en-
tre defesa e acusação.

O crime aconteceu em 15 
de fevereiro de 2019, no es-
tacionamento de um super-
mercado no bairro do Bes-
sa, em João Pessoa. Além do 
homicídio, Gustavo Teixeira 
responde por porte ilegal de 
arma de fogo.A sessão do julgamento de Gustavo Teixeira começou ontem

Foto: Evandro Pereira

“Netinho” ostenta em seu 
desfavor vasta ficha crimi-
nal, com mandado de pri-
são expedido por crimes de 
receptação, porte ilegal de 
arma de fogo, duas ações de 
roubo. Inclusive, uma das 
ações de roubo aconteceu 
contra um policial militar no 
ano passado. Nesse momen-
to o policial teve sua arma 
subtraída. “Netinho” é réu 
confesso dos fatos cometi-
dos”, disse o coronel.
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“Netinho” acusado de roubos

no hu

Maqueiro 
morre ao cair 
do 8o andar 
do hospital

Um maqueiro do Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley de João Pes-
soa morreu, na manhã 
de ontem, no bloco cirúr-
gico após cair do oitavo 
andar da unidade hospi-
talar. Eduardo Florentino 
ainda foi socorrido com 
vida, mas teve uma pa-
rada cardiorrespiratória.

Companheiros de tra-
balho de Eduardo con-
taram para a polícia que 
o maqueiro teria deixa-
do a mãe no ambulatório 
para fazer exames e saiu. 
Quando ela percebeu a 
ausência do filho come-
çou gritar pedindo para 
segurá-lo, pois ao sair de 
casa disse que “ia se ma-
tar hoje...”

Funcionários do hos-
pital tentaram contê-lo. 
Eduardo se escondeu em-
baixo da escada e quando 
os amigos passaram se jo-
gou. Colegas do maqueiro 
informaram que ele esta-
va afastado por apresen-
tar um quadro depressivo 
e já havia tentado se ma-
tar quando trabalhava no 
Trauma. Ele era solteiro e 
não tinha filhos. O corpo 
do maqueiro foi levado 
para o Núcleo de Medici-
na e Odontologia Legal.

troca de tiros

Identificado 
suspeito de 
participar de 
assalto em CG

A polícia já tem a iden-
tificação do segundo en-
volvido na tentativa de as-
salto a uma farmácia em 
Campina Grande, na noite 
de terça-feira (22), quando 
o policial militar Lucas Val-
devino da Silva, de 29 anos, 
foi atingido de raspão na 
cabeça. O assaltante Wan-
derson Lopes, também foi 
baleado. Ambos foram le-
vados para o Hospital de 
Emergência e Trauma. Se-
gundo o coronel Franci-
mar Lins, o suspeito que 
está foragido já é bastante 
conhecido da polícia, in-
clusive com várias prisões.

O policial militar feri-
do na troca de tiros foi sal-
vo porque a bala foi amor-
tecida pelo capacete, que 
estava usando. O militar 
passou por cirurgia.

crime ambiental

Pássaros transportados 
em situação irregular

Agentes da Polícia Ro-
doviária Federal resgata-
ram, nessa terça-feira (22), 
pássaros da espécie Caná-
rio da Terra, de nome cien-
tífico “Sicalis flaveola”. As 
aves estavam sendo trans-
portadas de forma irregu-
lar e sem autorização dos 
órgãos ambientais.

De acordo com a PRF 
a interceptação do veículo 
FIAT/Strada Working, com 
dois ocupantes aconteceu 
no km 264, da BR-230, em 
Junco de Seridó, Sertão da 

Paraíba. Os animais esta-
vam dentro de gaiolas 

De acordo com os poli-
ciais, pelas características 
das gaiolas e dos animais, 
possivelmente, tratam-se de 
animais que seriam utiliza-
dos em prática de rinha, ati-
vidade que configura crime 
ambiental. Os animais esta-
vam sendo transportados 
em gaiolas pequenas, em 
local com alta temperatu-
ra, sem água, ou condições 
de higiene, caracterizando 
condições degradantes.

As aves silvestres estavam dentro de gaiolas sem água

Foto: Nucom/PRF
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Primeira-dama oficializou acordo com a UEPB e a Unifacisa para realização do 34o Salão do Artesanato Paraibano
A primeira-dama do Es-

tado e presidente de Honra 
do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP), Ana Ma-
ria Lins, esteve ontem, em 
Campina Grande, ocasião 
em que discutiu uma parce-
ria com a Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) 
para alojamento de artesãos 
que vão participar do 34° Sa-
lão do Artesanato Paraiba-
no e que não moram na Ra-
inha da Borborema.  Outra 
parceria firmada foi com a 
Fundação Pedro Américo/
Unifacisa, que vai ceder o 
Museu de Arte Contempo-
rânea (MAC) pela segun-
da vez para a realização do 
evento, que terá como tema 
“Bordados que contam his-
tórias”. 

Em sua 34° edição, o Sa-
lão do Artesanato Paraibano 
será realizado de 10 a 30 de 
junho, em Campina Gran-

de, durante o Maior São João 
do Mundo, com grande mo-
vimentação na Rainha da 
Borborema. A tipologia ho-
menageada será o bordado, 
com o tema “Bordados que 
contam histórias”. 

A primeira-dama do Es-
tado agradeceu às institui-
ções parceiras e destacou a 
importância das parcerias 
para a realização do Salão 
do Artesanato. “É com gran-
de satisfação que recebo a 
confirmação dessas parce-
rias, com a UEPB, de for-
ma inédita, e com a Unifa-
cisa, pela segunda vez. São 
iniciativas que premiam o 
nosso artesão, a nossa arte-
sã”, comentou. 

“O mês de junho é mui-
to importante para Cam-
pina Grande por conta do 
grande fluxo de turistas que 
vêm prestigiar a realização 
do Maior São João do Mun-

do, aumentando a divulga-
ção e as vendas desses pro-
fissionais que contribuem 
com a nossa cultura, mas 
também com a nossa econo-
mia”, prosseguiu Ana Ma-
ria Lins.

A gestora do PAP, vin-
culado à Secretaria de Esta-
do do Turismo e Desenvol-
vimento Econômico (Setde),  
Marielza Rodriguez, tam-
bém destacou a importân-
cia das parcerias firmadas 
com a UEPB e com a Uni-
facisa. “É uma grande sa-
tisfação contar novamente 
com a parceria da Unifaci-
sa e, de forma inédita, com a 
UEPB. Todas as instituições 
estão entendendo as ações 
do Governo do Estado para 
fortalecer o artesanato pa-
raibano, prova dessas novas 
parcerias que vêm se juntar 
às que já temos”, comentou.

A reitora da UEPB, Cé-

lia Regina Diniz, destacou a 
importância da instituição, 
em parceria com o Gover-
no, no desenvolvimento do 
Estado. “É muito importan-
te a UEPB e o Governo do 
Estado trabalharmos jun-
tos para o desenvolvimen-

to da Paraíba. Essa parceria 
com o Programa do Artesa-
nato vem também fortale-
cer a UEPB, principalmente 
na cultura”, afirmou, expli-
cando que a instituição vai 
aproveitar a parceria com o 
Salão para divulgar as ações 
culturais. 

O chanceler da Unifa-
cisa, Dalton Benevides, ao 
lado da reitora Gisele Ga-
delha, ressaltou a satisfa-
ção pela parceria firmada 
com o Governo do Estado. 
“Essa iniciativa nos deixa 
muito felizes. Nós sabemos 
da importância do artesana-
to para a cultura, para a eco-
nomia nosso Estado. Este é 
o segundo ano que firma-
mos essa parceria e seguire-
mos ajudando o artesanato. 
Queremos muito que o arte-
sanato seja enaltecido ainda 
mais e apresentado para o 
Brasil inteiro”, afirmou.

Tradição
O Salão do Artesanato é 

realizado duas vezes ao ano. 
Em janeiro, em João Pessoa, 
e no mês de junho, em Cam-
pina Grande. O evento, que 
reúne cerca de 400 artesãos, 
já entrou para o calendário 
de eventos do Estado, pro-
porcionando, além da au-
têntica cultural nordestina, 
atrações culturais e o me-
lhor da gastronomia.

Ao chegar em sua 34° 
edição, o Salão do Artesa-
nato fará homenagem ao 
bordado, com o tema “Bor-
dados que contam histó-
rias”. O tema contempla ar-
tesãs de vários municípios, 
como João Pessoa, Campi-
na Grande, Alagoa Nova e 
Gurinhém. 

O Salão ocorrerá de 10 
a 30 de junho no Museu 
de Arte Contemporânea 
(MAC), das 15h às 22h.

Governo do Estado firma parcerias
em campina grande

Fotos: André Lúcio/Secom-PB

Local
Evento será realizado 

de 10 a 30 de junho, 
no Museu de Arte 

Contemporânea, em 
Campina Grande, 

cedido pela Unifacisa

Trabalho de humanização nas unidades prisionais
Ainda em Campina 

Grande, a primeira-dama  
Ana Maria Lins conheceu 
os projetos de ressociali-
zação executados nas uni-
dades prisionais do mu-
nicípio pelo Governo do 
Estado, por meio da Secre-
taria da Administração Pe-
nitenciária, a exemplo do 
“Castelo de Bonecas CG”. 
Na ocasião, foram firmadas 
parcerias para exposição e 
comercialização de peças 
artesanais confeccionadas 
pelas reeducandas duran-
te o 34° Salão do Artesana-
to Paraibano, que será rea-
lizado de 10 a 30 de junho 
naquela cidade.

Na Penitenciária Regio-
nal Feminina de Campina 
Grande, Ana Maria Lins 
conversou com as reedu-
candas e destacou a impor-
tância dos projetos de res-
socialização nas unidades 
prisionais do Estado. “Es-
ses projetos são de extrema 
importância, pois ensinam 
os reeducandos uma pro-
fissão, capacitando essas 
pessoas a voltarem a con-

viver em sociedade. O Go-
verno do Estado tem uma 
política de inclusão. Incluir 
significa oferecer oportu-
nidade a quem deseja ter e 
aproveitar essa oportuni-
dade, o que é mais impor-
tante”, afirmou.

A primeira-dama do Es-
tado conheceu, ainda, os 
projetos de ressocialização 
desenvolvidos pela Peni-
tenciária Padrão de Cam-
pina Grande (artesanato) e 
pelo Presídio do Serrotão 
(artefatos de concreto e pa-
nificação).

A diretora da Peniten-
ciária Feminina Regional 
de Campina Grande, Anai-
ris Almeida, agradeceu a 
visita da primeira-dama e 
destacou a importância do 
apoio dela aos projetos de 
ressocialização. “É impor-
tante que a primeira-dama 
tenha conhecimento, veja 
como ocorrem os projetos 
de ressocialização nas uni-
dades prisionais. É um pas-
so importante para aquelas 
reeducandas que querem 
mudar de vida”, comentou. 

O “Castelo de Bonecas 
CG” é uma ampliação do 
projeto realizado na Peni-
tenciária Feminina Júlia 
Maranhão, em João Pes-
soa, e que vem conquistan-
do cada vez mais sucesso. 
Entre os benefícios, está a 
ocupação das reeducandas 
e, acima de tudo, qualifica-
ção profissional.

Oportunidade
O diretor da Peniten-

ciária Padrão de Campina 
Grande, Leandro Batista, 
também agradeceu a visi-
ta da primeira-dama e des-
tacou a importância dos 
projetos de ressocialização 
para os apenados. “Essa 
visita é o reconhecimento 
de que temos feito um tra-
balho dentro da filosofia 
do Governo do Estado, que 
é oferecer oportunidades 
para quem deseja mudar 
de vida. São projetos que, 
no dia a dia, se mostram 
muito eficazes na ressocia-
lização, o que percebemos 
na mudança de comporta-
mento”, disse. 

Já o diretor do Serrotão, 
Lenni Sucupira, ressaltou 
os impactos positivos dos 
trabalhos de ressocializa-
ção desenvolvidos na uni-
dade prisional. “Nós vemos 
a presença da primeira-da-
ma com muito bons olhos, 
haja vista que a produção 
do Serrotão pode vir a au-
xiliar o Estado. Um bom 
exemplo é a nossa fábrica 
de artefatos de concreto, 

onde fabricamos quase to-
dos os módulos de concre-
to: placas, blocos, cobogós, 
coisas que o Estado sem-
pre está comprando e que 
podemos produzir para o 
próprio Estado. Então veja 
só que pulo podemos gal-
gar”, explicou. 

Prest igiaram ainda 
a visita da primeira-da-
ma à Penitenciária Regio-
nal Feminina de Campi-

na Grande a diretora da 
Penitenciária Feminina 
Júlia Maranhão, Cinthya 
Almeida, e a gestora do 
Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP), Mariel-
za Rodriguez, que fechou 
parcerias para exposição e 
comercialização de peças 
artesanais confeccionadas 
nas unidades prisionais de 
Campina Grande durante 
o 34o Salão.

Ana Maria Lins também firmou parceria para exposição de peças artesanais das socioeducandas

À esquerda, a primeira-dama Ana Maria Lins em reunião com a reitora da UEPB (acima) e assinando parceria com a reitora da Unifacisa (abaixo); à direita, com o chanceler da Unifacisa, Dalton Benevides
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Após mais de dois anos de 
pausa, por causa da pande-
mia da Covid-19, a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba volta a 

realizar, sob a regência de Luiz Carlos 
Durier, apresentações presenciais gra-
tuitas. O evento inaugural será hoje, a 
partir das 20h30, na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira da Fundação Es-
paço Cultural, localizada na cidade de 
João Pessoa. O concerto marca a aber-
tura da temporada 2022 da OSPB e o 
público deverá seguir todas as medidas 
de segurança determinadas pelas auto-
ridades sanitárias, como o uso correto 
de máscara e disponibilidade de álcool 
70%. Além disso, no intuito de se con-
seguir um distanciamento favorável, o 
número de músicos dentro do ambiente 
será reduzido, evitando que não haja 
perda da qualidade sonora e artística 
do repertório, que inclui composições 
de vários autores, a exemplo de Franz 
Schubert e Wolfgang Amadeus Mozart.

“A nossa expectativa é a mais po-
sitiva possível. Há cerca de dois anos 
e três meses estávamos sem realizar 
concertos presenciais e estamos muito 
felizes com esse retorno, que deve ser 
bom, agradável, com segurança para 
os músicos e para o público, e o mais 
importante, que é a ação da Orquestra 
Sinfônica da Paraíba que vai tocar a 
música que está adormecida no papel 
para lhe dar vida e alegrar o público 
que a ouvirá na plateia”, disse o maes-
tro-titular, Luiz Carlos Durier.

O regente considera um recomeço 
essa volta às apresentações presenciais. 
“A cada concerto, nós vamos crescen-
do técnica e artisticamente, então eu 
tenho que pensar na sonoridade da 
orquestra, criar todo um clima para 
que possa inspirar os músicos a tocar o 
repertório que está proposto para esse 
semestre e para a temporada toda. A 
excelência artística que a OSPB tinha 

será reconquistada de forma gradual, 
ao longo dos concertos da temporada”, 
observou o maestro.

Referindo-se ao repertório deste con-
certo inicial da temporada 2022, Durier 
destacou, por exemplo, a composição 
‘Ouverture Des Teufels Lustschloss, D. 
84’, de Franz Schubert. “Como estamos 
retornando às atividades presenciais, 
vamos abrir com essa música da peça 
teatral O Palácio dos Prazeres, que é 
empolgante, para chamar a atenção do 
público”, comentou Durier. Na sequ-
ência, o programa inclui ‘Intermezzo 
n° 1’ e ‘Intermezzo n° 2’, de autoria de 
Yasily Kalinikov; e ‘Sinfonia n° 23 em 
Ré Maior, KV.181/162b’, de Wolfgang 
Amadeus Mozart. Após o intervalo, a 
OSPB executará as peças ‘Duas Canções 
sem Palavras para Pequena Orquestra, 
Op. 22’, com os movimentos Country 
Song e Marching Song, composta por 
Gustav Holst, e ‘Suíte em Ré Maior, Op. 
49 (Prelúdio, Sarabande, Gavotte, Ro-
mance e Final)’, de Camile Saint-Saens. 
O evento será encerrado com a ópera ‘A 
Feira de Sorontchinsky – Dança Hopak’, 
de Modest Mussorgsky, com orquestra-
ção de Leopold Weninger.

“A Orquestra Sinfônica vai trazer 
para o público música leve e de fácil 
assimilação. Leve porque nós estamos 
voltando de um período de silêncio de 
todas as atividades artísticas e de fácil 
memorização porque o público vai ter 
a possibilidade de sair do concerto com 
as melodias que nós vamos tocar na 
cabeça”, comentou Durier.

O regente lembrou que, ao longo 
dos últimos dois anos, a OSPB se 
manteve realizando apresentações 
remotas com repertório já executado 
anteriormente. “Foi uma lástima muito 
grande e nos mantivemos com certo 
desespero, pois não sabíamos quando 
iríamos voltar aos eventos presenciais, 
mas a orquestra enviava material para 
os músicos, para se manterem em ati-
vidade, aguardando o retorno. Fiquei 
até um pouco meio depressivo”, disse 

Luiz Carlos Durier, que, como também 
é regente-titular da Sinfônica Jovem 
da Paraíba (OSJPB), acrescentou que 
o primeiro concerto presencial dessa 
orquestra será no próximo dia 31, às 

20h30, na Sala José Siqueira. Já os con-
certos da OSPB em igrejas pelos bairros 
espera retomar no segundo semestre, 
com previsão para o próximo mês de 
setembro.

O retorno da
Sinfônica da PB
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Após um hiato de dois anos, Orquestra volta a 
realizar concerto presencial a partir de hoje, 
com a abertura da temporada 2022

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

O Programa de Inclu-
são Através da Música e 
das Artes (Prima) realiza 
hoje o primeiro concerto 
presencial em celebração 
aos seus 10 anos de exis-
tência, a partir das 15h, 
Teatro Íracles Pires (ICA), 
na cidade de Cajazeiras, 
no Sertão paraibano.

No evento, cuja entra-
da é gratuita, estarão se 
apresentando o Quarte-
to Libertando, Quarte-
to Vinceri, Camerata de 
Cordas Raimundo Fici-
na de Brito e a Orquestra 
Prima, com um repertó-
rio que inclui, por exem-
plo, obras de composito-
res como Mozart, Félix 
Mendelssohn, Vivaldi e 
Luiz Garcia.

A seleção dos quatro 
grupos será o seguinte: 
Quarteto Libertango, as 
obras ‘Além do Arco-í-
ris’, ‘Céu de Santo Ama-
ro’ e ‘O Sole Mio’; Quar-
teto Vinceri, ‘Quarteto 
de Cordas n° 1’, de Luiz 
Garcia; e ‘String Quar-
teto Kv. 421’, de Mozart; 
Camerata de Cordas 
Raimundo Fixina de Bri-

to, ‘Sinfonia X’, de Felix 
Mendelssohn e ‘Sinfo-
nia nº 25’, de Mozart; e a 
Orquestra Prima, forma-
da por professores e alu-
nos de polos como Itapo-
ranga, Catolé do Rocha, 
Sousa, Pombal e Cajazei-
ras, que vão executar as 
músicas ‘Ode to Joy’, de 
Ludwig van Beethoven, 
e ‘The Barber of Seville’, 
de Gioachino Rossini, 
sob a regência de Raine-
re Travassos. 

“A expectativa para 
esse retorno presen-

cial é das melhores e re-
vigora a alma, já que, na 
pandemia, vínhamos 
trabalhando com gra-
vações virtuais remo-
tas, graças ao suporte 
da tecnologia, mas tam-
bém por ser numa data 
tão importante como os 
10 anos do Prima”, disse 
Rainere Travassos, dire-
tor artístico-pedagógi-
co do Prima, programa 
que é vinculado à Secre-
taria de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba. 

Em Cajazeiras, Prima realiza o 
seu 1o concerto presencial do ano

Com músicas que vão de Vivaldi a 
Mozart, apresentação em celebração 

aos 10 anos de existência do programa 
será no palco do Teatro Íracles Pires
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Sob regência do 
maestro-titular, Luiz 
Carlos Durier, OSPB 
vai trazer para o 
público “música leve e 
de fácil assimilação”, 
a exemplo de peças de 
Schubert e Mozart
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Colunista colaborador

As verdades científicas convergem-se e 
apontam para a existência de uma causa 
de natureza inteligente em tudo o que 

existe. Há aproximadamente duas décadas, o 
geneticista Francis Collins, criador do Instituto 
Nacional de Pesquisa do Genoma Humano, 
chocou a comunidade científica ao afirmar sua 
crença em Deus, tão maravilhado que ficou 
perante a perfeição do fenômeno genético. 
Desse encantamento veio a publicação do livro A 
linguagem de Deus.

Em junho de 2014, o professor Carlos Augusto 
Romero Filho, físico, pós-doutor em Cosmologia 
e Gravitação pela Universidade de Londres, 
concedeu entrevista ao jornal centenário 
paraibano, A União, em que se confessou surpreso 
com a consistência e a coerência das questões 
e respostas formuladas no Livro dos Espíritos, 
de Allan Kardec, publicado em Paris no ano de 
1857, sobre assuntos relacionados à física, ao 
magnetismo e às propriedades da matéria.

Há pouco mais de dois anos, na Pensilvânia 
(EUA), o cosmólogo brasileiro Marcelo 
Gleiser foi laureado com o Prêmio Templeton, 
considerado o “Oscar da Espiritualidade”, já 
concedido no passado a líderes religiosos como 
Madre Teresa e Dalai Lama. As afinidades 
divinas de Gleiser, no entanto, vêm de mais 
longe, desde quando escreveu A Dança do 
Universo, em 1997.

São tendências que confluem à consciência do 
divino imanente em um imponderável fenômeno 
que une criador e criatura, que parece predispor 
pacificação entre a Ciência e a Religião baseada 
em uma fé racional.

Em apenas uma doutrina religiosa, o 
Espiritismo, inexiste qualquer concepção 
antropomorfa de Deus. Muito menos de uma 
divindade ameaçadora, tendo sida descrita por 
seu codificador como uma revelação de tríplice 
aspecto: Religião – Ciência – Filosofia.

A Criação Divina (ou Deus, como preferem 
estabelecer muitas religiões) foi descrita pelos 
espíritos que auxiliaram Allan Kardec em suas 
pesquisas como “Inteligência Suprema, Causa 
Primária de Todas as Coisas”, definição que se 
contrapõe à ideia de um mentor, dirigente absoluto, 
gestor do Universo. Há na clássica expressão 
um conceito capaz de aproximar a Ciência da 
Religião sob o condão de ligar o homem a Deus em 
essência universal, e não dual.

O próprio Allan Kardec recomendou: “Se 
algum dia a Ciência provar que o Espiritismo 
está errado em determinado ponto, abandone 
este ponto e fique com a Ciência”.

Ciência que progressivamente se afasta 
do materialismo, reforçando o que Pietro 
Ubaldi, filósofo espiritualista italiano – a quem 
Albert Einstein endereçou cartas pessoais 
de admiração –, ensinava ao mundo, lá pela 
metade do século 20. Sua obra A Grande 
Síntese (proibida pela Igreja em 1939) foi 
epigrafada como Síntese e Solução dos 
problemas entre Ciência e Espírito. Em outro 
livro, A Nova Civilização do Terceiro Milênio, 
Ubaldi já prenunciava:

“O imponderável, antes repelido e negado, 
voltará ao mundo, atendendo ao apelo do 
homem.”

Assim se vê, década após década, por meio 
da própria Ciência, que o espírito resplandece e 
a matéria sucumbe.

Germano 
  Romero

A morte do
materialismo (II)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rádio

Cátia de França é entrevistada 
no programa ‘Espaço Cultural’

Nélida Piñon é um código onomástico 
que impõe respeito e admiração, super-
lativos, sentimentos esses granjeados por 
uma vida inteira marcada por indelével 
vocação para o mundo desbordante dos 
livros, para a seara profusa e infinita da 
literatura, para os alargados territórios da 
cultura, para, enfim, o ilimitado universo 
do conhecimento, tudo sedimentado pelo 
mágico jogo de mobilização da palavra, 
senha privilegiada a conectar-nos com 
os escaninhos da realidade, ração diária 
de sobrevivência estética para quem faz 
do ato-processo da escritura literária, o 
ponto de partida e de chegada de todas 
as suas cogitações estéticas e existenciais. 
Eis aqui, com a assumida lacunosidade e 
insuficiência do meu verbo, o perfil da fi-
lha de seu Lino e de Dona Carmen, que, 
mais que os pais amorosos da eminen-
te escritora, são os narradores primei-
ros e fundamentais, com os quais Nélida 
Piñon, no insubstituível sacrário do lar, 
teve alargados os vetores da sua imagi-
nação, fantasia e sensibilidade, ingredien-
tes indispensáveis para quem, em har-
monia com a lição emanada do imortal e 
lapidar verso da imensa Cecília Meireles 
sabe que “a vida só é possível reinventa-
da”. Sabe também, ancorada no porto da 
sapiencial sentença proferida por Fernan-
do Pessoa, que “a arte é uma confissão de 
que a vida só não basta”.

É nesse terreno familiar, tecido e des-
tecido por ziguezagueantes narrativas 
provenientes de variegado matiz, que 
Nélida Piñon foi apurando o seu ouvido, 
refinando a sua percepção, enriquecen-
do a sua memória, educando o seu olhar, 
aprimorando a sua superior inteligên-
cia, adestrando, ao fim e ao cabo, as suas 
hábeis mãos para o embate diário com 
aquela que Carlos Drummond de Andra-
de chamou de “a luta com as palavras”, 
cartografada pela penetração surda no 
indesbordável horizonte da linguagem, 
em cujo estuário, sempre proclamou o 
mestre Eduardo Portella, se decide o su-
cesso ou o fracasso da obra literária. Nes-
sa contumaz e apaixonada peregrinação 
pelas sedutoras tessituras da palavra em 
estado de estesia, convém que se reitere 
que Nélida Piñon sempre encontrou em 
seu Lino e em Dona Carmen, verdadei-
ros e recorrentes motivos de sua polissê-
mica saga ficcional, mais que parceiros 
privilegiados, fonte inesgotável de estí-
mulo, pródigo manancial para o reabas-
tecimento contínuo da imaginação, lá 
onde se forjam os mundos que somente 
a ficção é capaz de erigir para, com eles, 
transfigurar os dramas e as peripécias 
que envolvem o mistério da existência e 
do coração humano.

Eis aqui, a meu ver, um dos núcleos 
centrais do livro O Presumível Coração 
da América, belíssimo livro de autoria 
da criadora de A República dos Sonhos, 
que assinala uma espécie de indisfarçá-
vel apego telúrico e acendrado incursio-
namento por uma memorável odisseia 
das origens, indispensável plataforma 
de voo para quem se consome e se con-
suma nos difíceis e fascinantes abismos 
do ato-processo da criação literária, essa 
fantástica e grandiosa guerra sem teste-
munhas a que aludiu o grande escritor 
e ensaísta Osman Lins em livro clássico. 
Nesse alvorecer de sua irresistível voca-
ção para o universo da criação literária, 
como não poderia se de outra forma, Né-
lida Piñon sempre fez da liberdade a sua 
inseparável companheira, com cujas asas 
lépidas e fagueiras voaram bem acima 
do alcance mais pedestre da vida como 
ela é os seus aventureiros narradores, 
todos eles íntimos do sonho, enamora-
dos da utopia, pródigos em ousar reto-
car a vida, no que ela tem de distópica e 
incompatibilizada com os anelos de fe-
licidade que os homens carregam em 
seus corações. De mãos dadas com a li-
berdade, os narradores de Nélida Piñon 
anelam, conforme preconiza o verso de 
Carlos Drummond de Andrade presen-
te no poema Romaria, “sonhar com outra 
humanidade”. Radicalizando a questão, 
podemos dizer que, para Nélida Piñon, 
narrar e ser livre são faces indissociáveis 
de uma mesma fundante e dignificado-
ra experiência humana.

Para Nelson Rodrigues, cronista pa-
radigmático e dramaturgo maior da li-
teratura brasileira, “a liberdade é mais 
importante que o pão”. Assim, na plurí-
voca narrativa engendrada pelo engenho 
e pela arte de Nélida Piñon, a liberdade é 
o pão quente e nutritivo de que se abas-
tece a luminosa grei de personagens tão 
variados, quanto complexos, assim como 
é a vida em seu constante e inapreensível 
fluir cotidiano. Narrar é resistir; resistir é 
um gesto épico e ético de oposição a tudo 
quanto insiste em interditar o sempre 
adiado sonho de plenitude humana. É a 
ontológica insubmissão diante da injus-
tiça, da opressão, de todos os projetos de-
sumanizadores que ainda pairam sobre 
o homem, “esse desconhecido”, no dizer 
filosófico de Alexis Carrel. Outro aspec-
to sumamente importante presente em 
O Presumível Coração da América é o ad-
mirável consórcio entre a profissão de fé 
na literatura e as recorrentes e calorosas 
declarações de amor que a escritora faz 
à língua portuguesa, nosso maior patri-
mônio cultural, traço de união entre po-
vos, culturas e civilizações. Língua que 

distancia e aproxima ao mesmo tempo, 
que é o tesouro imperecível do espírito, a 
seiva e o sumo das mais significativas ex-
periências humanas. Língua portugue-
sa que está sendo hoje tão ignobilmente 
aviltada, que o diga o que tem sido cha-
mado de a linguagem neutra.

O Presumível Coração da América, ori-
ginalmente um conjunto de discursos 
proferidos por Nélida Piñon nas mais 
variadas circunstâncias, na maioria das 
quais ela foi recipiendária das mais con-
sagradoras homenagens, pela alta volta-
gem poética de que se impregna a lin-
guagem que a constitui e a estrutura, 
transcende as condições enunciativas 
que lhe deram abrigo; e ganha invulgar 
dimensão de universalidade. Universa-
lidade essa que é garantida pelo esta-
tuto de literariedade superlativamente 
presente em todos os capítulos do livro. 
Literariedade que, à luz das judiciosas 
lições emanadas do Formalismo Rus-
so, pode ser didaticamente conceituada 
como o numeroso e multiplicado conjun-
to de investimentos que o escritor reali-
za no dorso da linguagem e no corpo da 
palavra, objetivando conferir a ela os su-
periores e constitutivos procedimentos 
da arte, segundo as postulações de Víc-
tor Chklovski em modelar ensaio.

Portadora de dupla nacionalidade, a 
brasileira e a espanhola, Nélida Piñon é, 
sobretudo, uma cidadã do mundo, geo-
graficamente desfronterizada, cujo com-
promisso indeclinável é, primariamente, 
com a condição humana, onde quer que 
ela exiba a sua inconfundível e fraturada 
identidade. Por fim, em O Presumível Co-
ração da América, que Piñon nos presen-
teia, com a suculência do seu potente e 
criador verbo literário, ganha destaque o 
recorte afetivo e memorialístico, matiza-
do pela palavra evocativa da autora, dian-
te da qual, em reminiscente tonalidade, 
comparecem vultos do porte de Afrânio 
Coutinho, Jorge Amado, Darcy Ribeiro, 
Antônio Houaiss, Antonio Callado, Car-
los Chagas Filho, exponenciais figuras da 
cultura brasileira, todos com meritório 
assento na Casa de Machado de Assis, a 
Academia Brasileira de Letras.

Escritora premiadíssima, tanto na-
cional quanto internacionalmente, Né-
lida Piñon é um paradigma da literatura 
brasileira contemporânea, com singular 
destaque nos campos da ficção, da me-
mória e do ensaio, em todos eles impri-
mindo o singular selo de uma indiscu-
tível qualidade literária. Em suma: na 
poética ficcional arquitetada por Nélida 
Piñon, literatura e vida dão-se as mãos 
num itinerário estético cercado de bele-
za por todos os lados.

‘O Presumível Coração da América’
Foto: Bill Branson/Divulgação

Geneticista Francis Collins, autor de ‘A linguagem de Deus’

O programa Espaço Cul-
tural de hoje terá entrevista 
com a cantora e composito-
ra Cátia de França. Além do 
bate-papo, a edição vai tocar 
sucessos da paraibana.

Cátia, inclusive, fará 
show no próximo sábado 
(dia 26), a partir das 20h, no 
Teatro Paulo Pontes, em João 
Pessoa, dentro da progra-
mação do ‘Mês das Mulhe-
res’, iniciativa realizada pelo 
Governo do Estado da Paraí-
ba, através de parceria entre 
a Secretaria da Mulher e Di-
versidade Humana (Semdh) 
e Fundação Espaço Cultu-
ral da paraíba (Funesc). No 
show, ela apresentará um re-
pertório de 15 canções, que 
incluem as mais conhecidas 
e outras inéditas.

Editado e apresentado 
pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira, o Espaço Cultural vai 
ao ar das 22h à meia-noite na 
Rádio Tabajara (105,5 FM), 

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site oficial 

da Rádio Tabajara

n 

No show 
de sábado 
(26), Cátia 
apresentará um 
repertório de 
15 canções, que 
incluem as mais 
conhecidas e 
outras inéditasCátia vai falar sobre sua carreira e novos projetos para este ano

com transmissão também 
pelo site da emissora.

Além de um bloco com 
músicas de Cátia de Fran-
ça, conteúdo terá lançamen-
tos de singles com Wister, So-
fia Gayoso e Yuri Carvalho, 
além de canções de diversos 
nomes da cena paraibana, 
como Agnes, Vivi Stayner, 
Mayra Barros, Gabriela Gri-
si e Yanca Medeiros.

Recentemente, a cantora 
Simone incluiu no seu mais 
novo álbum, Da Gente, a mú-
sica ‘Estilhaços’, de autoria 
de Cátia de França, em par-

ceria com Flávio Nascimen-
to. A cantora e compositora 
paraibana ainda tem planos 
para lançar um novo disco 
com músicas inéditas ainda 
este ano, sucessor do álbum 
Hóspede da Natureza, de 2016, 
lançado através de edital da 
Natura Musical.

A edição pode ser ouvi-
da também pelo site oficial 
da Rádio Tabajara (radiota-
bajara.pb.gov.br/radio-ao-
vivo/), e, no dia seguinte à 
apresentação, fica disponí-
vel no canal da Funesc no 
YouTube (/TvFunesc).

Foto: Jocieldes Alves/Divulgação



Pouco depois da hora média que marca 
momento de oração para os cristãos 
católicos, percorríamos a calçada da 

Praça 1817, exprimidos por transeuntes e carros, 
seguindo o rastro da memória de caminhantes 
imputáveis de culpa pelo abandono de casas que 
do passado carregam a marca do silêncio.

Éramos dois solitários homens do interior, que 
traziam consigo sinais do tempo e as sombras 
dos lugares de onde viemos, mas justificados em 
cada rua desta cidade pelos momentos vividos 
ou pelos fatos recolhidos nos livros de História. 
Ambos alimentados pela oração e animados 
pelos benditos e ladainhas que ouvíamos ao 
redor do oratório.

Caminhávamos em passos arrastados, 
empurrados pelo vento, como se estivéssemos 
andando pelas veredas de Alagoa Nova ou 
Serraria, duas beldades do Brejo. Parávamos, 
observávamos as casas e dávamos mais uns 
passos adiante, sem pressa, buscando encontrar 
a cidade de cada um, quando aqui chegamos 
com o matulão às costas. Gonzaga chegou 
em 1951 e eu, em junho de 1971, com a mesma 
saudade e incertezas. Naquele final de manhã, 
estendíamos o olhar para os frontispícios 
das residências, outrora habitadas, a fim de 
restabelecer a vida e o sorriso das janelas que 
completavam a rua.

Na sombra das raquíticas árvores da praça, 
levantamos os olhares para o beiral das casas, 
catando os resquícios do apogeu de outrora, 
baseado na cana, no café, na agave e no 
algodão.

Recordamos que em tempos passados, 
no alto da platibanda, nas portas e janelas 
das residências não havia lodo escuro ou 
plantinhas crescidas nas rachaduras das 
paredes, mas com o passar do tempo, as casas 
foram expostas ao desleixo de seus donos. 
Residências seculares onde moças com largos 
decotes, sem nenhuma cerimônia, expunham 
parte do corpanzil quando absorviam a fresca 
da tarde, sob olhar de transeuntes.

Enquanto meu amigo observava e falava sobre 
os detalhes da arquitetura dos prédios, a marca 
do passado da Filipeia de Nossa Senhora das 
Neves, eu ouvia e continuava calado. Repousei 
meu espírito de agricultor na paisagem urbana 
para melhor compreender cada pormenor que 
Gonzaga Rodrigues acentuava com repetidas 
gesticulações. Usava palavras e gestos para 
mostrar todo apego pela cidade.

Encostado na parede, ele percorreu com 
os olhos o passado guardado nas residências 
e na extensão da praça, apontava onde 
antes existiam imponentes monumentos 
que registravam o apogeu que o açúcar 
proporcionou. Revelou com os olhos de saudade, 
os lugares da antiga Igreja das Mercês, onde 
ficava o antigo prédio do Jornal A União e velhos 
casarões ao redor. Tudo desfruído! 

Toda a paisagem da cidade vem sendo 
recordada pelo cronista em seus escritos para 
sua perpetuação.

Uma destruição dispensável, que na 
mesquinhez do olhar para o futuro, esqueceram 
de guardar o passado, que transformaram 
em pó. Mesmo que ainda existam algumas 
casas com eira e com beira, é pouco diante da 
grandiosidade histórica que representavam.

No decorrer de cem anos a cidade perdeu sua 
paisagem original, o que poderia ser evitado. 
Avultou a destruição de expressivos elementos 
que compõem a arquitetura como registro da 
história de quatrocentos anos, composta de 
edificações que mereciam continuar existindo. 
Em muitos casos teve a omissão do poder 
público ou o desmazelo de herdeiros. Uma 
barbárie a derrubada de monumentos, o que 
murchou a paisagem exótica e poética da cidade 
que enchia os olhos de senhores do mundo, 
do naipe de Alceu Amoroso Lima (Tristão de 
Athayde), Johan dos Passos, Mário de Andrade, 
de Burle Marx...

Alguns passos mais adiante, Gonzaga e eu 
chegamos ao Ponto de Cem Réis, antigo lugar 
de convergências de ideias, cuja paisagem 
original é uma imagem na parede, um retrato 
na memória de uns poucos, mas essa é outra 
história. Naquele espaço, como na Praça 1817 
e noutros recantos que formam o centro desta 
cidade, no alto das casas enlameadas, arbustos 
suspensos se agarram às rachaduras nas 
paredes.

Ainda é agradável percorrer a cidade e fazer 
um passeio pela memória.

Crônica 
  Em destaque

Um passeio pela 
memória

José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

A Federação Internacional da 
Indústria Fonográfica, IFPI, divul-
gou na última terça-feira (dia 22) os 
números do setor musical em todo 
mundo relativos a 2021.

Um crescimento vertiginoso na 
América Latina, sobretudo no Bra-
sil, se dá graças ao aumento dos as-
sinantes de serviços de streaming, 
como Spotify, Deezer e Apple. No 
planeta, em comparação com 2020, o 
mercado de música gravada cresceu 
18,5%. O total de assinantes mun-
diais, segundo a pesquisa, é de 523 
milhões.

As vendas de CDs, vinil e DVDs 
também tiveram aumento no perío-
do: 16,1% em comparação ao ano an-
terior. Ao todo, a receita do físico fica 
em 0,6% do total das receitas da in-
dústria da música. Os CDs tiveram 
maior crescimento, rendendo R$ 7 

milhões (aumento de 56,5%), segui-
do pelos DVDs (de 337%) e discos de 
vinil (28,1% maior que a de 2020 e fa-
turamento de R$ 2,3 milhões).

Modelo de indústria
O Brasil está em linha de cresci-

mento no setor musical há seis anos, 
também por causa da explosão dos 
streamings.

Os valores totais negociados com 
música, em 2021, batem os R$ 2,1 bi-
lhões, ou seja, 32% de aumento. O 
país está em 11º no ranking mundial 
do IFPI e há margem para crescer. 

Segundo Paulo Rosa, o presiden-
te da Pro-Música, entidade que re-
presenta produtores de música no 
Brasil e faz a divulgação por aqui, o 
país segue a expansão mundial. “É 
o que vem acontecendo nos últimos 
seis ou sete anos. O streaming se fir-
mou como principal modelo da in-
dústria”, completou ele.

Serviços de streaming 
crescem 32% no Brasil

Música

Agência Estado
Imagem: Pixabay

Vinil rendeu 28,1% mais que 2020

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

AmbUlâncIA - Um DIA DE cRImE (Am-
bulance. EUA. Dir: Michael Bay. Ação. 14 anos). 
No decorrer de um dia nas ruas de Los Angeles, 
três vidas irão mudar para sempre. O veterano 
condecorado Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen 
II), desesperado para pagar as contas de hospi-
tal da sua mulher (Eiza Gonzalez), pede ajuda à 
única pessoa a quem não devia pedir – o seu ir-
mão adotivo, Danny (Jake Gyllenhaal). Crimino-
so profissional, Danny faz-lhe uma contrapropos-
ta: o maior assalto a um banco de LA: 32 milhões 
de dólares. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 14h45 (dub.) 
- 17h45 (dub.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 3 (dub., sessões exceto na seg. e ter.): 15h30 
- 18h30 - 21h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h20 - 17h55 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 
1 (dub.): 15h20 - 17h55 - 20h30.

EPA! cADê noé? 2 (ooops! The Adventure 
continues… EUA. Dir: Sean McCormack e Toby 
Genkel. Animação. Livre). A arca de Noé segue 
em mar aberto com Finny, sua melhor amiga 
Leah e muitos animais a bordo. Depois de mui-
tas trapalhadas, semanas à deriva e já quase 
sem alimentos, a paz e a harmonia acaba quan-
do um acidente leva os animais menores ao mar, 
com o último lote de comida. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2 (dub.): 13h30 (sáb. e dom.).

mE TIRA DA mIRA (Brasil. Dir: Hsu Chien. Co-
média. 12 anos). Roberta (Cleo) é uma funcioná-
ria da Polícia Civil do Rio de Janeiro que se infil-
tra em uma clínica de realinhamento energético 
para investigar a misteriosa morte da atriz An-
tuérpia Fox (Vera Fischer). Ao decorrer da inves-
tigação, Roberta precisará lidar com os dramas 
da atriz Natasha Ferrero (Júlia Rabello), que está 
sendo “cancelada” na internet, e com o reencon-
tro de seu grande amor do passado, o policial fe-
deral Rodrigo (Sérgio Guizé), o qual está inves-
tigando uma suspeita de tráfico internacional 
envolvendo a mesma clínica. Para essa misão, 
ela contará com o apoio de Isabela (Bruna Cioc-
ca), sua terapeuta, com quem, aos poucos, for-
ma uma grande dupla. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8: 14h15 - 16h45 - 19h - 21h10; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub., sessões exceto na seg.): 14h15 
- 16h45 - 19h15 - 21h45.

conTInUAÇÃo

bATmAn (The batman. EUA. Dir: Matt Ree-
ves. Aventura. 14 anos). Dois anos vigiando as 
ruas como o Batman (Robert Pattinson), cau-
sando medo nos corações dos criminosos, aca-
bou levando Bruce Wayne às sombras da cida-
de de Gotham. Com apenas alguns aliados de 
confiança — Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e 
o Tenente James Gordon (Jeffrey Wright) — en-
tre a rede corrupta de oficiais e figuras impor-
tantes da cidade, o solitário vigilante se estabe-
leceu como a personificação da vingança entre 
os cidadãos de Gotham. Quando um assassino 
tem como alvo a elite de Gotham, apresentando 

uma série de maquinações sádicas, uma trilha 
de pistas enigmáticas coloca o Maior Detetive do 
Mundo em uma investigação sobre o submun-
do, onde ele encontra personagens como Seli-
na Kyle, também conhecida como Mulher-Gato 
(Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, o Pinguim (Co-
lin Farrell) e Edward Nashton, também conhecido 
como Charada (Paul Dano). Conforme as evidên-
cias começam a chegar mais perto de casa e a 
escala dos planos do perpetrador se torna clara, 
Batman deve forjar novos relacionamentos, des-
mascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de 
poder e à corrupção que há muito tempo assola 
Gotham. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 18h15 
- 21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 13h45 - 
17h15 - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 14h 
- 17h30 - 21h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 14h30 - 18h (exceto qui.) - 21h (ex-
ceto qui.);  CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
15h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h30 
- 18h - 21h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 5 (dub.): 14h - 17h30 - 21h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h40 - 19h; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 6 (dub.): 16h40 - 20h; CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 16h40 - 20h; CINE SERCLA PARTA-
GE 4 (dub.): 15h40 - 19h.

bElfAST (Reino Unido. Dir: Kenneth Bra-
nagh. Drama. 14 anos). Uma família protestan-
te da Irlanda do Norte da classe trabalhadora 
da perspectiva de seu filho de 9 anos durante os 
tumultuosos anos de 1960. O jovem Buddy (Jude 
Hill) percorre a paisagem das lutas da classe 
trabalhadora, em meio de mudanças culturais 
e violência extrema. Buddy sonha em um futu-
ro melhor, glamoroso, que vai tirá-lo dos proble-
mas que enfrenta no momento, mas, enquanto 
isso não acontece, ele se consola com o caris-
mático Pa (Jamie Dornan) e a Ma (Caitríona Bal-
fe), junto com seus avós (Judie Dench e Ciarán 
Hins) que contam histórias maravilhosas. Sete 
indicações ao Oscar. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 21h15.

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 traves-
suras: Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. 
Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como 
maus. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h20 - 
17h40 - 19h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
15h50 - 16h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
13h45 - 16h - 18h15 - 20h30; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3(dub.): 15h30 - 17h30 - 19h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 17h30 - 19h30.

o RITUAl: PRESEnÇA mAlIGnA (The ba-
nishing. Reino Unido. Dir: Christopher Smith. 
Terror. 14 anos). Durante a década de 1930, na 
Inglaterra, um reverendo se muda com a espo-
sa e a filha para uma mansão misteriosa. Aos 
poucos, eles começam a presenciar eventos bi-
zarros, apenas para descobrir que a proprieda-
de se trata da casa mais mal-assombrada de 
todo o Reino Unido. Agora eles precisam desco-
brir o segredo terrível que mantém o mal dentro 
de seu lar. CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 21h 
(sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
21h (sáb. e dom.).

UnchARTED: foRA Do mAPA (Unchar-
ted: Drake’s fortune. EUA. Dir: Ruben Fleischer. 
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” Sulli-
van (Mark Wahlberg). CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - 
VIP (leg.): 18h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
18h45 (sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 18h45 (sáb. e dom.).

vAlE nIGTh (Brasil. Dir: Luis Pinheiro. Co-
média. 16 anos). Um grupo de amigos da perife-
ria do Brasil vivencia o amor e os desencontros 
da juventude. CINE SERCLA PARTAGE 5: 16h45 
(sáb. e dom.).

Imagem: Divulgação

Jake Gyllenhaal no novo longa de ação do diretor Michael Bay, ‘Ambulância - Um Dia de Crime’
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Teatro Santa Roza recebe montagem que retrata o amadurecer feminino através da percepção do machismo

‘Travessia’ aborda violência de gênero
Dramaturgia

O Teatro Santa Roza re-
cebe às 20h de hoje o espe-
táculo intimista Travessia, 
da atriz Kassandra Bran-
dão. O monólogo leva ao 
palco a história de uma mu-
lher em transformação ten-
tando fazer as pazes com 
o seu próprio passado de 
violência de gênero. “Esse 
é um pouco do universo 
que quase todas as mulhe-
res, devido à questão cultu-
ral, ainda passam”, explica 
a atriz do Grupo Graxa de 
Teatro, que conta com a di-
reção de Cely Farias.

A programação faz par-
te da 5a Mostra Feminina de 
Artes Cênicas que acontece 
durante todo o mês de mar-
ço e é promovida pela Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) em parce-
ria com a Secretaria de Es-
tado da Mulher e da Diver-
sidade Humana (Semdh). 

Os ingressos para a apre-
sentação de logo mais são 
gratuitos e podem ser reti-
rados no local com até uma 
hora de antecedência.

Travessia acompanha o 
amadurecimento de uma 
jovem que começa a se en-
xergar como mulher, sentin-
do-se sozinha e cheia de dú-
vidas. A personagem sem 
um nome identificado se-
gue por um caminho de in-
vestigação pessoal, buscan-
do na memória e em objetos 
afetivos da própria atriz, res-
ponder questões sobre sua 
idiossincrasia e os planos 
que deixou de realizar por 
imposições de gênero. 

Kassandra Brandão de-
senvolveu o próprio tex-
to quando passava por in-
quietações que envolviam 
sua identidade feminina 
em constantes embates 
com a opressão machis-
ta. Em sua primeira expe-
riência como dramaturga, 
a atriz reuniu vivências 

suas que estavam regis-
tradas em antigos diários 
e em relatos de familiares 
próximos, como sua avó, 
mãe e tias, para transfor-
má-las artisticamente. 

Nesse trajeto, a persona-
gem leva ao palco um baú 
de recordações, no qual 
cada objeto possui uma his-
tória no qual a plateia inte-
rage para saber qual histó-
ria está por detrás daqueles 
itens que eles querem ou-
vir, como uma boneca, um 
vestido infantil ou um ur-
sinho. “O que eu preciso 
deixar pelo caminho, o que 
não me serve mais, o que 
eu tinha e não era meu e 
me obrigaram a ficar com 
isso?”, explica a atriz sobre 
os questionamentos que im-
pulsionam o enredo no pal-
co. “É uma questão de desa-
pego nessa travessia. Vou 
deixando várias coisas, me 
desfazendo de outras para, 
em seguida, encontrar a mi-
nha essência”, complemen-
ta a artista cearense radica-
da em João Pessoa.

Transformação
O espetáculo possui 

uma trilha sonora original 

criada pelos músicos Mat-
teo Ciacchi e Felipe Lins, e 
é formatado para ser apre-
sentado com o público po-
sicionado de forma circular 
sobre o palco. A proximida-
de cria uma experiência ín-
tima com os espectadores, 
que se conectam de dife-
rentes formas com os temas 
de Travessia. “Eu sinto que 
há uma transformação nas 
mulheres que estão assistin-
do, de muitas que se veem 
nas cenas, em um momento 
de castração, em um pai que 
as reprimiram ou se vendo 
presas a um marido ou por 
objetos que as impede de 
evoluir”, exemplifica a atriz 
de peças como Parahyba Rio 
Mulher e Instruções para Ser 
Humano, de filmes como o 
longa-metragem Ambien-
te Familiar e o curta Animais 
na Pista, além da série tele-
visiva da Rede Globo, Onde 
nascem os fortes.

A peça montada pela 
primeira vez em 2018 re-

pete uma parceria que se 
tornou corriqueira na car-
reira da atriz. Cely Farias 
já dirigiu Kassandra Bran-
dão em outros projetos no 
teatro, como também em 
produções audiovisuais. 
“A gente se chama de ami-
ga-irmã e nos conhecemos 
ainda na Universidade. 
Quando comecei a pen-
sar no espetáculo Traves-
sia, não cogitei outro nome 
para a direção. Existe uma 
afinidade e um respeito 
grande pelo trabalho. Foi 
uma união que deu certo”, 
declara ela.

Fundado na cidade de 
João Pessoa no ano de 2005, 
o Grupo Graxa de Teatro 
se destaca por realizar um 
trabalho cuja característica 
mais forte é a pesquisa au-
toral, com foco na corporei-
dade do ator, na exploração 
do espaço e na experimen-
tação de soluções criativas 
diante dos aspectos técni-
cos do espetáculo.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Monólogo com a atriz Kassandra Brandão faz parte da programação da 5a edição da Mostra Feminina de Artes Cênicas

Foto: Thercles Silva/Divulgação

Exposição ‘Ausências’ é aberta na Usina Cultural Energisa
artes visuais

Será aberto hoje a ex-
posição Ausências, indivi-
dual em conjunto das artis-
tas Li Vasc e Natália Araújo 
(Coletivo de Mulheres En-
tremeios). O vernissage 
acontece às 16h, na Usina 
Cultural Energisa (localiza-
da na Rua João Bernardo de 
Albuquerque, 243, Tambiá), 
em João Pessoa. A mostra 
ficará aberta gratuitamen-
te ao público até o dia 23 de 
abril. A visita pode ser rea-
lizada de terça-feira a sába-
do, das 13h às 18h.

Com curadoria do críti-
co de arte Dyógenes Cha-
ves, serão expostas 25 
obras, entre objetos, vídeos, 
gravuras-objeto e cianoti-
pias, produzidas entre 2020 
e este ano.

Natália Araújo é natural 
de Garanhuns (PE), atual-
mente reside em João Pes-

soa. Graduada em Histó-
ria pela UPE e mestranda 
no Programa de Pós-gra-
duação em Artes Visuais 
(UFPB/UFPE). 

Ela participou de expo-
sições coletivas e indivi-
duais, no nordeste e sudes-
te do país, destacando-se a 
primeira exposição indi-
vidual Árvore Genealógica, 
realizada no Casarão 34, 
na capital paraibana, no 
ano passado.

A investigação poéti-
ca de Natália Araújo tem 
como mote a memória e 
seus desdobramentos, es-
pecialmente em relação 
a ancestralidade e repre-
sentatividade negra, ex-
perimentando diversos 
suportes artísticos como: 
performance, pintura, es-
crita, escultura e fotogra-
fia expandida.

Já a artista Li Vasc é mes-
tre em literatura e intercul-

turalidade (UEPB, 2019). 
Atua também como pro-
fessora em cursos on-line 
na área da fotografia expe-
rimental, além de ministrar 
aulas sobre a relação entre 
fotografia e literatura.

Vasc participou de ex-
posições em diferentes 
estados brasileiros, bem 
como na Colômbia e em 
Portugal.

Ela desenvolve traba-
lhos com instalações, se-
rigrafias, performances 
e desenho expandido em 
cianotipias e antotipias. 
Considera que toda pala-
vra é imagem. Passou a 
captá-las das ruas, crian-
do uma espécie de letrei-
ro/poema.

Para a artista visual, 
toda obra inicia na pala-
vra, nos rascunhos e nos 
gestos, constituindo a fo-
tografia como um espaço 
artesanal de criação e ex-
perimentação.

A realização de Au-
sências é da Secretaria Es-
pecial da Cultura e Mi-
nistério do Turismo (Lei 
Rouanet), com patrocínio 
da Energisa Paraíba.

Da Redação

Desenho expandido em cianotipias, de Natália Araújo e Li Vasc 
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Acervo
Com curadoria de 
Dyógenes Chaves, 

serão expostas 25 obras, 
entre objetos, vídeos, 

gravuras-objeto e 
cianotipias, produzidas 

entre 2020 e este ano

“O que eu 
preciso deixar 
pelo caminho, 
o que não me 
serve mais, o 
que eu tinha e 
não era meu e 
me obrigaram 
a ficar com 
isso?

Kassandra Brandão
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O governador João Aze-
vêdo lança, hoje, o Plano Es-
tadual Decenal de Políticas 
Públicas para a Juventude 
da Paraíba, que vai orientar 
as políticas públicas desen-
volvidas pelo Estado e pela 
sociedade, voltadas aos jo-
vens paraibanos com idade 
entre 15 e 29 anos.

 O Plano, que teve a par-
ticipação direta de quatro 
mil jovens de todas as re-
giões do estado, direciona à 
emancipação e ao protago-
nismo juvenil, além de cola-
borar com a ampla e efetiva 
integração social e econô-
mica dos jovens por meio 
de iniciativas programáti-
cas que facilitem o acesso 
aos serviços públicos como 
educação, saúde, emprego, 
lazer etc., de modo a cola-
borar com o melhoramento 
das condições das diversas 
juventudes.

 A assinatura será no 
Centro de Convenções, em 
João Pessoa. O Plano Esta-
dual foi construído pela Se-
cretaria de Estado da Juven-
tude, Esporte e Lazer (Sejel) 
em parceria com Serviço 
Pastoral dos Migrantes do 
Nordeste (SPM-NE), repre-
sentante da Cáritas da Ale-
manha no Brasil

 O objetivo do Plano é 
orientar as políticas públi-
cas desenvolvidas pelo Es-
tado e pela sociedade, vol-
tadas aos jovens paraibanos 

com idade entre 15 e 29 anos, 
para os próximos dez anos, 
conforme estabelece o Es-
tatuto da Juventude (Lei 
12.852/2013). 

 O conteúdo do Plano di-
reciona-se à emancipação 
e ao protagonismo juvenil, 
além de colaborar com a am-
pla e efetiva integração so-
cial e econômica dos jovens 
por meio de iniciativas pro-
gramáticas que facilitem o 
acesso aos serviços públicos 

como, entre outros, educa-
ção, saúde, emprego e lazer, 
de modo a colaborar com 
o melhoramento das con-
dições das diversas juven-
tudes.

 “Além de ser um instru-
mento, um referencial para 
que a Paraíba e a sociedade 
tenham um guia em maté-
ria de políticas públicas de 
juventude, o Plano buscará 
articular de forma coorde-
nada e decidida a nova Polí-

tica Integral das Juventudes 
do Estado”, destacou Rafae-
la Camaraense, secretária 
executiva da Juventude.

 
Parceria

Ainda no evento, será 
realizada a celebração da 
parceria entre a Secretaria 
de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer e a Organiza-
ção de Serviços de Tecno-
logia Alternativa (Serta), 
vinculada ao Instituto Inte-

ramericano de Cooperação 
para a Agricultura (IICA), 
para implantação do pro-
jeto Aliança Juventude In-
nova.

 O projeto visa imple-
mentar ecotecnologias, ga-
rantindo assistência e ex-
tensão rural com ênfase ao 
enfrentamento e adaptação 
às mudanças climáticas,  di-
recionada à juventude do 
campo, vinculada à agri-
cultura familiar paraibana.

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) lançou a versão 
digital do Programa Per-
manente de Enfrentamen-
to à Desinformação no âm-
bito da Justiça Eleitoral. A 
iniciativa representa a con-
tinuidade e o aprimoramen-
to dos esforços do Tribu-
nal para reduzir os efeitos 
nocivos da desinformação 
no que diz respeito à Justi-
ça Eleitoral e ao sistema de 
votação.

O TSE firmou uma par-
ceria com as operadoras de 
telefonia e o Conexis Brasil 
Digital. Por meio dela, todos 
os sites do domínio da Justi-
ça Eleitoral têm o chamado 
zero rating, ou seja, podem 
ser acessados sem cobran-
ça ao pacote de dados do 
celular.

Além de todo o conteúdo 
informativo, a página traz 
ainda os projetos do TSE 
para o enfrentamento à de-

sinformação: Fato ou Boa-
to, Coalizão de Checagem, 
Chatbot, Central de Notifi-
cação, Campanhas e Moni-
toramento de Redes Sociais.

O Plano Estratégico Elei-
ções 2022, pode ser acessa-
do no Catálogo de Publica-
ções do TSE, na Biblioteca 
Digital da Justiça Eleitoral e 
também no portal: https://
www.justicaeleitoral.jus.br/
desinformacao. O progra-
ma foi instituído por meio 

da Portaria-TSE nº 510, de 4 
de agosto de 2021.

O Programa de Enfren-
tamento à Desinformação 
com Foco nas Eleições 2020 
foi lançado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) em 
30 de agosto de 2019, com 
o objetivo de combater os 
efeitos negativos provoca-
dos pela desinformação à 
imagem e à credibilidade 
da Justiça Eleitoral, à reali-
zação das eleições e aos ato-

res nelas envolvidos. Desse 
modo, ele foi direcionado ao 
combate de uma forma es-
pecialmente perniciosa de 
desinformação: aquela que 
se volta contra a integrida-
de e a credibilidade do pro-
cesso eleitoral.

O programa foi centrado 
em estratégias não regulató-
rias e multissetoriais alinha-
do com os principais marcos 
normativos, referências teó-
ricas e obrigações interna-

cionais  de proteção à liber-
dade de expressão. 

Ele é baseado em três pi-
lares: combater desinfor-
mação com informação, por 
meio da criação e da dis-
seminação de informação 
verdadeira; combater de-
sinformação com capacita-
ção; combater desinforma-
ção com foco em controle de 
comportamento, e excepcio-
nalmente com controle de 
conteúdo.

“zero rating”

TSE lança nova versão de programa contra desinformação

Governador assina, hoje, Plano Estadual Decenal com iniciativas voltadas ao público com idade de 15 a 29 anos

Lei incentiva políticas para juventude
emprego e lazer

A segunda etapa da re-
forma do Palácio da Justi-
ça  foi iniciada. Esta é a úl-
tima etapa do trabalho de 
restauração do Palácio, um 
dos prédios mais bonitos 
e históricos da capital pa-
raibana. “Nós tínhamos o 
dever de resgatar esse pa-
trimônio que pertence a to-
dos. Estamos muito felizes 
com o início das obras e es-
peramos inaugurar essa 
fase ainda este ano, até o 
mês de novembro”, afir-
mou o presidente do Tri-
bunal de Justiça Saulo Be-
nevides.

O reinício das obras foi 
marcado pela visita da di-
retora-superintendente da 
Suplan (Superintendência 
de Obras do Plano de De-
senvolvimento do Estado), 

Simone Guimarães, res-
ponsável pelo contrato de 
reforma do Palácio no con-
vênio firmado entre o Tri-
bunal de Justiça e o Go-
verno do Estado. Simone 
visitou o local das obras 
acompanhada do diretor 
administrativo do Tribu-
nal, Falbo Abrantes e da 
gerente de Engenharia e 
Arquitetura, Marieta Ta-
vares.

Simone Guimarães co-
mentou que a ocasião era 
de celebração, destacan-
do ser um prazer partici-
par do momento históri-
co, bem como, da relevante 
parceria entre o Tribunal 
de Justiça da Paraíba e a 
Suplan. “Faremos esta obra 
em três etapas. Vamos co-
meçar pela nave central, a 

Cursos
Durante o evento tam-

bém ocorrerá a consolidação 
da parceria com a Organi-
zação dos Estados Ibero-a-
mericanos para Educação, 
Ciência e Cultura (OEI) e 
a Fundação Roberto Mari-
nho (FRM), com assinatura 
do Termo de Adesão, devi-
do ao sucesso que a Paraí-
ba vem alcançando diante 
de outros estados brasilei-
ros, com relação ao progra-
ma de cursos de economia 
criativa da rede Co.Liga, fi-
cando em 4º lugar geral no 
país. Será ainda anunciada 
a lista final dos municípios e 
respectivos cursos, contem-
plados pelo Programa Qua-
lifica Juventudes.

“Plano buscará 
articular 
de forma 
coordenada 
e decidida a 
nova Política 
Integral das 
Juventudes 
do Estado

Rafaela Camaraense

Foto: Secom-PB

O governador incentiva a integração social e econômica dos jovens com iniciativas que facilitem acesso aos serviços públicos

Começa segunda fase de reforma do Palácio da Justiça
patrimônio histórico

pintura externa, que inicia-
remos agora entre agosto e 
setembro, e teremos umas 
quatro frentes de serviço 
trabalhando. A empresa 
vencedora da licitação é a 
mesma que fez o Museu 
Cidade de João Pessoa, que 

já tem expertise em restau-
ração de prédios históricos 
na cidade”, revelou.

Quanto à previsão de 
conclusão da reforma, Si-
mone Guimarães infor-
mou que a pretensão é que 
a entrega aconteça entre 

os meses de novembro e 
dezembro deste ano. “Vai 
depender do clima e, tam-
bém, da pandemia. Acredi-
to que, como tudo está me-
lhorando, a nossa previsão 
se mantém para entregar-
mos antes do Natal, pelo 
menos, as três Naves Cen-
trais”, disse.

O diretor administra-
tivo, Falbo Abrantes ava-
liou a retomada dos traba-
lhos de reforma do Palácio 
da Justiça, como uma gran-
de conquista, não só para 
o Tribunal, mas também, 
para toda a população pa-
raibana. Conforme revelou, 
o prédio praticamente será 
remodelado, mantendo as 
características históricas e 
patrimoniais. “Será a maior 
intervenção da história do 

Poder Judiciário. Uma obra 
grande, complexa e muito 
importante, na qual o pa-
raibano terá orgulho de en-
trar e verificar o resultado. 
O Palácio é tombado duas 
vezes, pelo Iphaep (Institu-
to do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Pa-
raíba) e pelo Iphan (Institu-
to do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional), tendo 
as obras da reforma que se-
guirem as exigências”, des-
tacou.

Por sua vez, a gerente 
de Arquitetura do Tribu-
nal, Marieta Tavares infor-
mou que a reforma abran-
gerá toda a parte externa, 
a elaboração de novos ba-
nheiros, pisos e forros. “É o 
refinamento e detalhamen-
to de toda a obra”, afirmou.

Prédio do TJ passa por reformas sob coordenação da Suplan

Foto: TJPB
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O presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado da 
Paraíba, conselheiro Fer-
nando Catão, enviou ofí-
cio-circular aos gestores 
municipais, ontem, lem-
brando que as prefeituras 
com regimes próprios pre-
cisam se adaptar à reforma 
previdenciária para não 
perder repasses da União. 
Os municípios têm até o 
próximo dia 31 de mar-
ço para criar um mode-
lo complementar a quem 
ganha acima do teto. Já o 
prazo para a implementa-
ção efetiva foi prorrogado 
para 30 de junho de 2022.

O presidente do TCE 
lembrou os gestores so-
bre os riscos de prejuízos 
e sanções para os entes pú-
blicos em razão do des-
cumprimento dos prazos 
para adequação de nor-
mas e instituição dos Regi-
mes de Previdência Com-
plementar.

Segundo o presiden-

te, os municípios que não 
se adaptarem à reforma 
poderão ficar sem o Cer-
tificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), su-
jeitando-se às penalidades 
previstas no inciso XIII do 
artigo 167 da Constituição, 
correndo o risco de ficar de 
fora da lista de cidades au-
torizadas a receber trans-
ferências voluntárias da 
União, celebrar acordos e 
convênios com órgãos do 
Governo Federal e ainda 
obter empréstimos com 
instituições financeiras.

No documento, Fernan-
do Catão orienta os ges-
tores sobre a necessidade 
de adequação das respec-
tivas normas às disposi-
ções da Emenda Consti-
tucional que instituiu a 
reforma: alíquota de con-
tribuição; vedação de pa-
gamentos com recursos 
da Previdência de auxí-
lio-saúde e salário-família 
e outros benefícios, exceto 

aposentadorias e pensões; 
e obrigação de instituição 
de Regime de Previdência 
Complementar (RPC).

Na Paraíba, dos 71 mu-
nicípios paraibanos que 
possuem regime próprio 
de Previdência Social, 
48 ainda não aprovaram 
seus Planos de Previdên-
cia Complementar. No fi-
nal do ano passado, o TCE 
divulgou relatório mos-
trando a situação financei-
ra, orçamentária e atuarial 
dos institutos de previdên-
cia do Estado e de 70 mu-
nicípios paraibanos.   

O relatório mostrou 
que em relação à situa-
ção atuarial dos 70 insti-
tutos municipais de RPPS, 
39 apresentam déficit, en-
quanto que sete mostram-
se em equilíbrio e em 24 o 
os dados resultam em su-
peravit. O resultado atua-
rial consolidado corres-
pondeu a um déficit de 
R$ 934.833.063,22, consi-

derando a avaliação atua-
rial de cada RPPS encami-
nhada.

Em relação ao quadro 
financeiro, observou-se, 
isoladamente, que 56 RPPS 
(80%) apresentaram incre-
mento em suas disponibi-
lidades. Outros 14 (20%) 
apresentaram redução. 
Destaca-se que os RPPS 
de João Pessoa e Cabedelo 
juntos concentram mais de 
55% dos recursos de todos 
os RPPS municipais.  

O presidente enfatizou 
que o relatório apresenta 
riqueza absoluta nos da-
dos e merece atenção, até 
porque é uma preocupa-
ção do TCE, e de todos os 
cidadãos, zelar pelos ins-
titutos próprios de Previ-
dência. Ele demonstrou 
preocupação em relação ao 
passivo histórico do RPPS 
do Estado, que chega aos 
R$ 34 .7 bilhões, e do mu-
nicípio de João Pessoa, na 
ordem de R$ 3.8 bilhões.

O deputado federal Pa-
trick Dorneles (PSD) apre-
sentou em um mês na Câ-
mara dos Deputados um 
total de 12 proposituras, 
participou de 59 votações 
em plenário, realizou qua-
tro discursos e não faltou a 
nenhuma sessão. Em pou-
co tempo no mandato, que 
iniciou em 22 de fevereiro 
desse ano, o parlamentar 
foi escolhido vice-líder do 
seu partido, passou a inte-
grar a Frente Parlamentar 
de Doenças Raras e apresen-
tou o Projeto de Lei 531/2022 
que institui o programa na-
cional de doação de sangue, 
plaquetas e medula óssea.

Caso o projeto seja apro-
vado, hemocentros, hemo-
núcleos e postos de coleta 
deverão ser implantados 
nos municípios de acordo 
com a quantidade de ha-
bitantes. O Poder Público 
também ficará responsável 
por garantir a isenção de 
pagamento de passagem 
de transporte coletivo para 
quem fizer a doação e o Mi-
nistério da Saúde deverá 
realizar campanhas semes-
trais sobre a importância da 
doação de sangue.

A proposta cria ainda a 
Carteira Nacional Digital 
do Doador de Sangue - do-

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) apro-
vou, por unanimidade, na 
sessão híbrida ontem, o 
Projeto de Lei 3.160/2021, 
que dispõe sobre a elabo-
ração de campanha com 
o objetivo de incentivar a 
instalação de fossas sépti-
cas biodigestoras nas áreas 
rurais do Estado.

O projeto especifica que 
a fossa séptica biodiges-
tora é uma estrutura de 

esgoto sanitário própria 
para o tratamento de de-
jetos humanos por meio 
da biodigestão, sendo que 
este sistema pode ser aper-
feiçoado de acordo com a 
evolução tecnológica apli-
cada ao tratamento de re-
síduos.

A campanha de incenti-
vo de instalação dessa fos-
sas deve conter ações de 
conscientização dos mo-
radores de áreas rurais so-

bre a importância da ins-
talação de fossas sépticas 
para o meio ambiente, a 
disponibilização de infor-
mações sobre a prevenção 
de doenças, proteção aos 
lençóis freáticos e produ-
ção de adubo orgânico de 
qualidade para uso agrí-
cola, além da orientação e 
assistência técnica para a 
execução dos projetos de 
instalação.

“As fossas sépticas fa-

vorecem a prevenção de 
doenças, a proteção dos 
lençóis freáticos e a pro-
dução de adubo orgâni-
co de qualidade para uso 
agrícola. É fundamental 
que sejam divulgadas in-
formações que incentivem 
os moradores de áreas ru-
rais a instalar este meca-
nismo em suas proprieda-
des”, justificou o deputado 
Cabo Gilberto, autor do 
projeto.

Gesto
Iniciativa 

representa a 
política praticada 

pela Rede 
Sustentabilidade

Patrick apresenta 12 proposituras, participa 
de 59 votações e se torna vice-líder do PSD

MANDATO

Assembleia aprova projeto em benefício 
de moradores de áreas rurais na Paraíba

AMbieNTe

Presidência do tribunal encaminha ofício para prefeitos municipais alertando para necessidade de adaptação

TCE recomenda adesão à reforma
PreviDêNciA

O deputado estadual 
Chió (Rede) vai se au-
sentar das suas ativida-
des na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba por 121 
dias. O motivo, segundo 
o parlamentar, é para que 
uma mulher, a secretária 
de Juventudes do Estado 
da Paraíba, Rafaela Cama-
raense (PSB), primeira su-
plente, assuma o mandato 
na Casa.

Segundo o deputado, o 
gesto representa a política 
praticada pela Rede Sus-
tentabilidade em todo o 
Brasil, que tem como foco 
criar oportunidades. “Sou 
um defensor da política 
participativa, pois, o futu-
ro da política é comparti-
lhado, coletivo e cada vez 
mais acessível. Fico mui-
to feliz em comunicar que 
o espaço conquistado pela 
Rede Sustentabilidade será 
protagonizado nos próxi-
mos meses por uma mu-
lher, porque o nosso Par-
lamento precisa de mais 
mulheres”, destacou Chió.

A secretária estadual de 
Juventudes, Rafaela Cama-
raense (PSB), que deve as-
sumir o mandato na pró-
xima semana, agradeceu 
o gesto da Rede Sustenta-
bilidade e do deputado es-
tadual Chió (Rede). 

“Esse gesto de Chió re-
presenta tudo que ele acre-
dita na política e como ele 
vive a política. Chió iniciou 
o mandato realizando um 
processo seletivo inédito 
na história do Parlamento, 
e hoje, se licencia para que 
uma mulher assuma, em 
um momento crucial da 
nossa história política e so-
cial, com o aumento exor-
bitante de casos de violên-
cia doméstica, de mulheres 
fora do mercado de traba-
lho e fora da escola”, disse. 

União política
Chió ressaltou ainda o 

impacto da união entre as 
políticas do Curimataú e 
Seridó paraibano, através 
das cidades de Cuité, Re-
mígio e Picuí.

“Essa configuração po-
lítica inédita irá movimen-
tar e surpreender a Paraí-
ba. A união das forças 
políticas do prefeito Oli-
vânio de Picuí, de Charles 
e Rafaela em Cuité, e de Re-
mígio representará um fu-
turo de grandes avanços 
para toda região, que pre-
cisa de água, de emprego 
e renda, e de mais escolas 
técnicas”, explicou Chió.

Já segundo a secretária 
de Juventudes Rafaela Ca-
maraense (PSB), a iniciati-
va vai levar benefícios para 
a região.  

“Durante muito tempo, 
a Paraíba não conseguia 
enxergar a força política 
do Curimataú e do Seridó 
paraibano. Mais que isso, 
a falta de união de forças 
fez com que o nosso povo 
perdesse benefícios e mui-
tas oportunidades. Essa 
configuração política que 
se forma vem para mos-
trar que a nossa popula-
ção quer e pode ter mais 
avanços, mais conquistas 
e voz”, completou Rafaela 
Camaraense. 

Perfil
Rafaela Camaraense 

tem 29 anos, é natural de 
Cuité, no Curimataú pa-
raibano. Tem sua formação 
em Gestão Pública e Direi-
to. Sua trajetória em defe-
sa da juventude teve iní-
cio através do movimento 
estudantil, na faculdade, 
quando integrou o Diretó-
rio Acadêmico de Direito.

O Pleno do Tribunal 
de Contas do Estado emi-
tiu parecer contrário à 
aprovação das contas da 
ex-prefeita do município 
de Joca Claudino, Lucre-
cia Adriana de Andrade 
Barbosa, em sessão ordi-
nária híbrida, que ocor-
reu ontem. A ex-prefei-
ta governou o município 
em 2014 e vai responder, 
solidariamente com for-
necedores, por um débi-
to de R$ 325,5 mil, refe-
rente às irregularidades 
apontadas pela Audito-
ria do TCE. Cabe recurso.

Os membros do Cole-
giado acompanharam o 
voto do relator, conselhei-
ro Renato Sérgio Santiago 
Melo, por unanimidade. 
O conselheiro enume-
rou várias irregularida-
des que motivaram o pa-

recer contrário, seguindo 
também o entendimento 
do Ministério Público de 
Contas. Entre elas, está o 
não cumprimento dos ín-
dices constitucionais em 
saúde e educação, excesso 
de pagamentos em obras 
de pavimentação de ruas 
e de gastos com combus-
tíveis. 

Além disso, a Cor-
te deu provimento par-
cial ao recurso interposto 
pelo ex-prefeito de San-
tana de Mangueira, José 
Inácio Sobrinho, contra 
a rejeição das contas. Sob 
a relatoria do conselhei-
ro Arnóbio Alves Viana, 
a Corte de Contas apre-
ciou os argumentos da 
defesa e reformulou a de-
cisão para emitir parecer 
pela aprovação das con-
tas de 2019.

Reprovação de contas

legislATivO esTADuAl

Chió se afasta e Rafaela 
Camaraense assume

cumento digital que poderá 
ser consultado por aplicati-
vos e irá interligar os hemo-
centros de todo o país, para 
que seja possível averiguar 
o histórico de doações.

Entre os pedidos apre-
sentados na Câmara dos 
Deputados, também está o 
que sugere a adoção de me-
didas relativas à construção 
de uma unidade da Rede Sa-
rah de Hospitais de Reabi-
litação em Campina Gran-
de, na Paraíba. “É notória 
a mobilização da socieda-
de paraibana (população e 

autoridades) para que seja 
lançada, o mais brevemen-
te possível, a pedra funda-
mental para a construção de 
uma unidade da Rede Sarah 
de Hospitais de Reabilitação 
no Estado da Paraíba”, disse.

Patrick também apresen-
tou Requerimentos solici-
tando ao ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, 
informações sobre as ações 
de proteção às mulheres ví-
timas de violência domés-
tica, idosos e pessoas com 
deficiência no Brasil; solici-
tando à ministra da Mulher, 

da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
os dados dos últimos três 
anos; e ao ministro da Saú-
de os dados relativos à últi-
ma década, sobre o número 
de crianças indígenas com 
deficiência no Brasil.

Junto com outros deputa-
dos, Patrick Dorneles pediu 
a realização de sessão sole-
ne no Plenário da Câmara 
dos Deputados em Home-
nagem aos 60 anos da As-
sociação Brasileira da Indús-
tria de Dispositivos Médicos 
(Abimo). 

Patrick quer construção da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação em Campina Grande

Foto: Assessoria/divulgação
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O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
pediu ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) ontem a 
abertura de uma investiga-
ção contra os pastores Gil-
mar Santos e Arilton Mou-
ra, pela atuação deles no 
Ministério da Educação 
(MEC). O pedido tem como 
base representações de par-
lamentares a partir de uma 
série de reportagens do Es-
tadão que revelou a existên-
cia do gabinete paralelo e a 
cobrança de propina em di-
nheiro e um quilo de ouro 
para prefeitos em troca de 
recursos para a construção 
de creches e escolas públi-
cas nos municípios.

Conforme apurou o Es-
tadão, logo após as revela-
ções, subprocuradores-ge-
rais se movimentaram para 
encaminhar representações 
a Aras contra o ministro da 
Educação, mas a iniciativa 
foi abandonada na medida 
em que parlamentares re-
correram à Justiça para co-
brar respostas ao gabinete 
paralelo. A avaliação dos in-
tegrantes da Procuradoria-
Geral da República (PGR) é 
de que a maior parte das de-
núncias deverá ser analisa-
da pela primeira instância 
no Distrito Federal, sobre-
tudo as acusações de im-
probidade.

Na última terça-feira 
(22), diversos parlamenta-
res de oposição acionaram 
a PGR e outras instâncias 
do Ministério Público (MP), 
como a Procuradoria da Re-
pública no Distrito Federal, 
para cobrar investigações 
que levem à responsabiliza-
ção dos pastores, do minis-
tro da Educação e do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), 
tido como o responsável por 
abrir as portas do MEC para 

as lideranças religiosas.
Os deputados fede-

rais Kim Kataguiri (União 
Brasil-SP) e Túlio Gadê-
lha (PDT-PE) acionaram a 
PGR com requerimentos 
pela abertura de investi-
gação contra Milton Ribei-
ro por suspeita de prática 
dos crimes de responsabi-
lidade e de improbidade 
administrativa ao confe-
rir poderes institucionais a 
pastores sem cargos públi-
cos. O pedetista ainda pro-
tocolou um requerimento 
de convocação do ministro 
da Educação para prestar 
esclarecimentos no plená-
rio da Câmara sobre as re-
velações do Estadão.

Além do pedido de in-
vestigação encaminhado 
por Aras ao STF, a lideran-
ça da minoria na Câmara e 
o senador Fabiano Conta-
rato (PT-ES) também acio-
naram a Suprema Corte co-
brando providências contra 
o esquema de controle da 
agenda e dos recursos do 
MEC. O inquérito solicitado 
pelo procurador-geral deve 
ser distribuído por preven-
ção à ministra Cármen Lú-
cia, que relata outros pro-
cessos com o mesmo tema.

Aras pediu ao STF abertura de inquérito contra os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura por atuação no MEC

PGR vai investigar Milton Ribeiro
liberação de recursos

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, ligou na ma-
nhã de ontem para o presi-
dente da Comissão de Edu-
cação do Senado, Marcelo 
Castro (MDB-PI), e acertou 
sua ida ao colegiado na pró-
xima terça, 29. Senadores 
querem explicações sobre 
a atuação de pastores para 
controlar a agenda e a libera-
ção de verbas na pasta, con-
forme o Estadão revelou.

A comissão deve vo-
tar um requerimento nesta 
quinta-feira, para convocar 
o ministro a prestar escla-
recimentos. Diante do mo-

vimento, o chefe da pasta 
se antecipou ao concordar 
com a ida ao Congresso, o 

que pode transformar a vo-
tação em um convite. Ainda 

assim, o Senado pressiona 
Milton Ribeiro a dar expli-
cações e critica a ausência 

de igualdade no tratamento 
das políticas do ministério.

“O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, me ligou hoje 
pela manhã para se colocar 
à disposição para prestar es-
clarecimentos na CE. Na reu-
nião desta quinta, irei colocar 
os requerimentos em votação 
e vou propor ao colegiado 
que o ministro seja ouvido na 
próxima terça (29)”, escreveu 
Marcelo Castro.

O caso motivou uma sé-
rie de críticas ao ministro na 
sessão de terça-feira (22), no 
plenário do Senado. Os par-
lamentares cobram uma in-
vestigação da atuação do 
ministério e dos pastores. “Re-
cursos públicos não podem 
ser tratados com essa levian-
dade ou leveza toda”, disse 
Marcelo Castro no plenário.

Conforme o Estadão re-
velou, um grupo de pastores 
passou a comandar a agenda 
de Ribeiro formando uma es-
pécie de “gabinete paralelo” 
que interfere na liberação de 
recursos e influencia direta-
mente as ações da pasta. Em 
conversa gravada, Ribeiro 
admitiu que prioriza o aten-

dimento a prefeitos que che-
gam ao MEC por meio dos 
pastores Gilmar dos Santos 
e Arilton Moura.

O caso colocou a perma-
nência do ministro ameaça-
da no governo. No Congresso, 
há críticas a privilégios dados 
com base em indicações de 
líderes religiosos, em detri-
mento de outros municípios. 
“Se esse governo fosse sério, 
com a matéria que tem hoje, 
com a gravação, ele não se-
ria mais ministro”, disse o se-
nador Omar Aziz (PSD-AM), 
também no plenário. “Há um 
discurso de honestidade, um 
discurso hipócrita, quando na 
realidade os porões de dentro 
do governo estão podres”.

Ministro prestará explicação ao Senado
Daniel Weterman 
Agência Estado

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Procurador-geral Augusto Aras quer investigar a existência do gabinete paralelo e a cobrança de propina

eleições 2022

Alckmin se filia ao PSB 
e pode ser vice de Lula

análise sobre o sistema

Câmara discute semipresidencialismo

O grupo de trabalho da 
Câmara dos Deputados que 
vai analisar temas relaciona-
dos ao semipresidencialismo 
realizou ontem a sua primei-
ra reunião. Criado na semana 
passada, o grupo tem por ob-
jetivo debater a possibilidade 
de adoção desse sistema, no 
qual o presidente da Repúbli-
ca compartilha o poder com 
um primeiro-ministro, elei-
to pelo Congresso Nacional. 

Ao iniciar o encontro, o 
coordenador deputado Sa-
muel Moreira (PSDB-SP) in-
formou que o grupo terá até 
meados de julho para con-
cluir os trabalhos. Além dis-
so, os parlamentares também 
terão assessoria de um con-
selho de juristas, presidido 
pelo ex-presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Nelson Jobim.

Moreira disse ainda que 
na próxima reunião, ainda 
sem data definida, o grupo 
vai discutir o plano de tra-
balho, com a realização de 
audiências públicas, para a 
participação de diferentes se-
tores da sociedade.

Segundo o coordenador, 
o semipresidencialismo pode 
ser melhor que o atual sis-
tema porque o Parlamento 
terá que montar uma coali-
zão para ratificar o nome do 
primeiro-ministro escolhi-
do pelo presidente. Para Mo-
reira, os parlamentares terão 
que compartilhar mais res-
ponsabilidades com os ru-
mos do governo.

“No semipresidencialis-
mo, o Parlamento é obriga-
do a se envolver, a constituir 
uma maioria e essa maioria 
forma o contrato de coalizão 
e aprova o primeiro-ministro 
que é indicado pelo presiden-
te”, disse Moreira.

Para ele é preciso dar 
mais “responsabilidade ao 
Parlamento”. “É preciso fazer 
com que essa maioria consti-
tuída se responsabilize pela 
execução do plano de gover-
no para o qual o presidente 
foi eleito”, frisou.

      Eleições 2022
Moreira disse ainda que 

pretende fazer um debate 
amplo e que quer evitar que o 
tema seja contaminado pelas 
eleições deste ano. Segundo 
ele, o grupo vai propor que 
qualquer mudança no siste-
ma de governo só comece a 
valer a partir de 2030.

“Vamos respeitar o plei-
to eleitoral deste ano e reti-
rar qualquer proposta que 
possa contaminar as elei-
ções”, disse.

A adoção do semipre-
sidencialismo é defendida 
pelo presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur 

Lira (PP-AL), com o argu-
mento de que o sistema ofe-
rece mais estabilidade ao go-
verno. Em fevereiro, antes de 
criar o grupo, Lira disse que 
não pretende colocar em vo-
tação as propostas do cole-
giado antes da eleição. Para 
ele, qualquer mudança no 
sistema de governo deve ser 
votada pelo novo Congresso, 
a ser escolhido em outubro.

Luciano Nascimento 
 Agência Brasil

A menos de sete meses do 
primeiro turno das eleições, 
o ex-governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin, assinou 
ontem a sua filiação ao PSB e 
abriu caminho para concorrer 
como vice na chapa do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) à Presidência. Figura 
simbólica do PSDB, o ex-tu-
cano tem histórico de diver-
gências com o petista, mas, ao 
anunciar a decisão de ingres-
sar no novo partido, afirmou 
que o momento exige “gran-
deza política, espírito público e 
união”, numa referência ao ob-
jetivo de derrotar o presidente 
Jair Bolsonaro nas urnas (PL).

A articulação da chapa Lu-
la-Alckmin foi capitaneada 
pelo ex-governador Márcio 
França (PSB) e o ex-ministro 
Fernando Haddad (PT). Para 

se colocar no cenário político 
nacional, o ex-tucano abriu 
mão de disputar o Governo 
de São Paulo, Estado que já 
governou por três mandatos, 
mesmo na liderança das pes-
quisas de intenção de voto. O 
convite para concorrer nova-
mente ao Palácio dos Bandei-
rantes havia sido feito pelo 
ex-ministro Gilberto Kassab, 
presidente nacional do PSD.

Alckmin anunciou sua saí-
da do PSDB em dezembro. Ele 
estava insatisfeito no partido 
desde as eleições de 2018 e se 
sentia traído pelo atual go-
vernador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), que se elegeu 
colando sua imagem na de 
Bolsonaro, apesar de Alck-
min ter sido o candidato tu-
cano ao Palácio do Planalto 
quatro anos atrás. Para a elei-
ção deste ano, Doria foi esco-
lhido pré-candidato do PSDB 
a presidente.

Iander Porcella 
Agência Estado

Cobrança
Na terça-feira (22), 

parlamentares 
de oposição 
acionaram a 
PGR e outras 
instâncias do 

Ministério Público 
para cobrar 

investigações

n 

 O objetivo 
é debater a 
possibilidade 
de adoção 
desse sistema 
no país, no qual 
o presidente 
da República 
compartilha o 
poder com um 
primeiro-ministro

Agência Estado

Weslley Galzo e
 Lauriberto Pompeu

n 
O inquérito 
solicitado por 
Aras deve ser 
distribuído 
por 
prevenção 
à ministra 
Cármen 
Lúcia, que 
relata outros  
processos 
com o mesmo 
tema
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Presidente
ucraniano, 
Volodymyr 

Zelenskiy, vai 
participar, nesta 

quinta-feira, 
de cúpula da 
Organização 
do Tratado do 

Atlântico  
Norte (Otan)

A Rússia admite utili-
zar armas nucleares caso 
a existência do país este-
ja em risco. Essa hipótese 
foi admitida pelo porta-
voz do Kremlin, Dmitry 
Peskov,  ao afirmar que 
o presidente russo, Vla-
dimir Putin, ainda “não 
atingiu todos os objeti-
vos” na Ucrânia.

O presidente ucrania-
no, Volodymyr Zelens-
kiy, vai participar, nesta 
quinta-feira, de cúpula 
da Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte 
(Otan). O convite partiu 
da própria aliança atlân-
tica e Zelensky aceitou 
discursar, devendo diri-
gir-se aos membros da 
organização por video-
conferência.

Pela oitava vez, desde 
o início da guerra, o pre-

sidente francês, Emma-
nuel Macron, falou ao 
telefone, durante uma 
hora, com o líder russo. 
Macron disse que conti-
nua a não haver acordo e 
que é preciso insistir no 
diálogo com Putin.

Hipótese foi admitida pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, caso a existência do país esteja em risco

Rússia poderá usar armas nucleares
guerra na ucrânia

O presidente norte-a-
mericano, Joe Biden, e 
seus correspondentes eu-
ropeus anunciarão novas 
sanções contra a Rússia e 
medidas para apertar as 
sanções já existentes, du-
rante a visita a Bruxelas 
esta semana, afirmou o 
conselheiro de seguran-
ça nacional Jake Sullivan 
anteontem.

Biden também discu-
tirá ajustes de longo pra-
zo à posição de força e 
contingências da Orga-
nização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) 
em caso de uso de ar-
mas nucleares, disse Sul-
livan. O presidente ainda 
anunciará “ação conjun-
ta” para melhorar a segu-
rança de energia na Eu-
ropa, que depende muito 
do gás russo.

Os Estados Unidos e 
seus aliados impuseram 
sanções pesadas à Rússia 
como punição pela inva-

são à Ucrânia e fornece-
ram bilhões de dólares 
em armas e auxílio à de-
fesa ucraniana.

Biden prometeu não 
enviar soldados norte
-americanos à Ucrânia, 
mas garantiu que man-
terá o compromisso de 
Washington de defender 
membros da Otan, se eles 
forem atacados.

O presidente ame-
ricano seguiu ontem 
para Bruxelas, sede da 
Otan e União Europeia, 
para reuniões com ou-
tros líderes.

Ele participará de 
uma cúpula de emergên-
cia da Otan, se reunirá 
com lideranças do G7 e 
fará um discurso a auto-
ridades da União Euro-
peia em uma reunião do 
Conselho Europeu, afir-
mou Sullivan.

De acordo com o con-
selheiro, novas sanções 
serão apresentadas hoje, 
com foco em aplicar pu-
nições anteriores.

Anúncio de mais sanções
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Embaixadora 
dos Estados 
Unidos na 
Organização 
das Nações 
Unidas 
(ONU), 
Linda Thomas-
Greenfield, 
disse que o 
“mundo é 
testemunha 
dos crimes 
de guerra da 
Rússia” em 
seu ataque à 
Ucrânia

Agência Brasil/RTP

Agência Brasil/Reuters

A embaixadora dos Estados 
Unidos na Organização das 
Nações Unidas (ONU), Linda 
Thomas-Greenfield, disse que 
o “mundo é testemunha dos 

crimes de guerra da Rússia” 
em seu ataque à Ucrânia, pouco 
depois do governo norte-ame-
ricano ter avaliado formalmen-
te que Moscou cometeu crimes 
no conflito no Leste Europeu.

A embaixadora destacou 
bombardeios feitos a locais 
frequentados por civis em Ma-

riupol, onde pelo menos 2,4 
mil pessoas morreram, nú-
mero que deve ser maior, se-
gundo ela.

“As ações da Rússia em Ma-
riupol serão investigadas ex-
tensivamente”, prometeu Lin-
da Thomas-Greenfield. Neste 
contexto, ela condenou a pos-

sibilidade de que outras na-
ções se abstenham de condenar 
a ofensiva militar russa, afir-
mando que tal posição é “ina-
ceitável”. “Qualquer país que 
pretende fazer algo para mi-
tigar a emergência na Ucrânia 
deve antes reconhecer a causa 
desta emergência”, declarou.

EUA condenam ‘crimes de guerra’

Bombardeios feitos a locais frequentados por civis em cidades da Ucrânia foram condenados pelos EUA na ONU

Gabriel Caldeira 
Agência Estado

queda de avião

China encontra uma 
das duas caixas-pretas 

Equipes de busca da 
China encontraram on-
tem uma das duas cai-
xas-pretas do avião da 
Eastern Airlines, que caiu 
nesta semana em monta-
nhas cobertas de florestas 
com 132 pessoas a bordo, 
informou o órgão regula-
dor da aviação.

O dispositivo foi seve-
ramente danificado. Não 
ficou imediatamente cla-
ro se era o gravador de 
dados de voo ou o gra-
vador de voz da cabine, 
disse uma autoridade da 
Administração de Avia-
ção Civil (CCAA) da Chi-
na em entrevista.

O voo MU5735 estava 
indo da cidade de Kun-
ming, no sudoeste, para 
Guangzhou, na costa, 

na última segunda-feira, 
quando o Boeing 737-800 
caiu repentinamente da 
altitude de cruzeiro, no 
momento em que deve-
ria ter iniciado a descida. 

A maior parte da aero-
nave parece ter se desin-
tegrado com o impacto, 
e nenhum sobrevivente 
foi encontrado. A causa 
do acidente ainda não foi 
determinada. As autori-
dades de aviação alertam 
que a investigação será 
muito difícil devido aos 
graves danos à aeronave.

“Encontramos uma 
caixa-preta no local, se-
veramente danificada 
do lado de fora. Então, 
a equipe de investigação 
ainda está verificando”, 
disse Mao Yanfeng, che-
fe de investigação de ae-
ronaves da CAAC.

O secretário-geral da 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
alertou ontem para o au-
mento nos casos da Co-
vid-19 pelo mundo, im-
pulsionados sobretudo 
pela Ásia, mas também 
pela Europa. “O aumen-
to global nos casos de Co-
vid-19 continua, puxados 
por grandes surtos na Ásia 
e por uma nova onda na 
Europa”, afirmou ele, du-
rante entrevista coletiva. 

“Vários países enfrentam 
agora suas taxas de morta-
lidade mais elevadas des-
de o início da pandemia.”

Ghebreyesus disse que 
a alta recente nos casos re-
flete a disseminação da va-
riante Ômicron da doença, 
mais contagiosa, sobretu-
do sua subvariante BA.2, 
e também o risco de vida 
maior para os não vacina-
dos, especialmente entre as 
pessoas mais velhas. Nesse 
contexto, a entidade voltou 
a insistir na necessidade de 
se avançar na vacinação 
em todos os países. “Mes-
mo enquanto alguns paí-
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Ghebreyesus 
disse que a 
alta recente 
nos casos 
reflete a 
disseminação 
da variante 
Ômicron da 
doença, mais 
contagiosa, 
sobretudo sua 
subvariante 
BA.2

covid-19

OMS: casos aumentam no mundo

Tornados deixaram ao 
menos uma pessoa morta 
e destruiu várias casas na 
região de Nova Orleans, 
Louisiana, nos Estados 
Unidos. Ontem, equipes 
de busca e resgate procu-
ravam mais vítimas em 
meio ao rastro de destrui-
ção da noite anterior. Cen-
tenas de moradores estão 
sem energia elétrica.

O Serviço Meteoroló-
gico Nacional confirmou 
ontem que dois tornados 
atingiram a região, um em 
Lacombe, ao norte da ci-

dade, e o outro ao longo 
de Lower Ninth Ward e St. 
Bernard Parish. Os servi-
ços de busca passaram a 
noite por esses locais.

“Grande tornado em 
Nova Orleans! Procu-
rem refúgio agora!”, tui-
tou o departamento local 
do Serviço Meteorológico 
Nacional na noite da últi-
ma terça. “Graves danos 
em casas foram relatados 
em Arabi”, subúrbio leste 
de Nova Orleans, escre-
veu a polícia no Facebook.

Ao menos uma pes-
soa morreu em Arabi, se-
gundo a administração 

n 

Ao menos 
uma pessoa 
morreu 
em Arabi, 
segundo a 
administração 
do condado 
de St. Bernard 
Parish

nova orleans

Tornados causam morte e destruição
Agência Estado

Kerkhove
voltou a insistir na 
importância do uso 
de máscaras com 

essa finalidade, mas 
disse que a OMS não 
defende lockdowns 
no quadro atual da 

pandemia

Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado

ses de renda alta propõem 
uma segunda dose de re-
forço, um terço da popula-
ção mundial continua sem 
vacinas.” Líder técnica da 
Covid-19 na OMS, Maria 
Van Kerkhove falou sobre 
o avanço recente de casos 
da Covid-19 no mundo. Se-
gundo ela, isso ocorre tam-
bém por causa da retirada 
de medidas profiláticas que 
podem conter os contágios. 
Kerkhove voltou a insistir 
na importância do uso de 
máscaras com essa finali-
dade, mas disse que a OMS 
não defende lockdowns, no 
quadro atual da pandemia.

Chris
Dier relatou ao 
jornal The New 

York Times que a 
cena na noite de 

terça era assustadora, 
com destroços voando 
e barulhos estranhos

do condado de St. Bernard 
Parish. As ruas locais es-
tavam todas cobertas por 
pequenos pedaços de ma-
deira e poeira. As aulas fo-
ram suspensas.

Em St. Bernard Parish, 
sete pessoas foram aten-
didas com pequenos feri-
mentos em hospitais locais.

“Quando se vê o ras-
tro de destruição causado 
pelos tornados, percebe-
se que isso (baixo núme-
ro de vítimas) é um mila-
gre”, afirmou o prefeito de 
St. Bernard Parish, Guy 
McInnis, em entrevista 
à NBC.

Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia/Divulgação

Agência Brasil/Reuters
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Quanto mais viajo pelos pequenos 
municípios paraibanos, mais volto 
encantada com o potencial que se tem para 

desenvolver o turismo, com criatividade e com a 
preservação dos seus valores e suas crenças. 

As populações precisam ser consideradas 
sujeitos do seu próprio destino, a partir de tudo 
que seja representação simbólica, autêntica e 
local, tais como: tradições, saberes, o jeito de ser, 
de viver, de se vestir e tantas outras.

Essas características podem deixar de existir, 
por não serem percebidas como oportunidade 
de negócios criativos e se tornarem um modelo 
destrutivo das forças de criação locais. 

Foi rica a viagem que fiz recentemente para 
reconhecer alguns municípios que há tempos 
visitei: Brejo do Cruz, São José do Brejo do Cruz, 
Jericó, Catolé do Rocha, na região do Sertão, e 
Lagoa Seca na região do Agreste.

Em Brejo do Cruz foi uma chuva de ideias ao 
fazer a releitura do território que tem Zé Ramalho, 
como filho da Terra. Observar o cenário natural e 
conhecer a Pedra da Turmalina, as histórias que 
compõem o acervo do Memorial Zé Ramalho, 
que o ativista cultural Aurílio Santos criou em 
homenagem ao artista. 

Foram momentos de emoção, ao perceber 
que a presença do Sebrae na região traz 
autoestima, esperança, motivação, conhecimento e 
sustentabilidade para esses territórios.

Situação semelhante tem Catolé do 
Rocha, a terra do talentoso paraibano Chico 
César, que também traz na letra de algumas 
músicas, as boas lembranças desse lugar. 
Isso é pertencimento. É a criatividade e a 
identidade como forças estruturantes de um 
lugar. Também é diferencial turístico, quando se 
enxerga e reconhece os ícones do território. Os 
empreendedores do município devem assumir 
a dimensão econômica com a identidade que 
incorpora a perspectiva simbólica e afetiva, que 
diferentes grupos sociais têm com o seu espaço.

Catolé do Rocha e Jericó já compõem a 
rota de ciclismo e a rota gastronômica Vale 
dos Sertões. Em Jericó, os vínculos sociais e 
as crenças compartilhadas unem as mulheres 
do empreendedorismo feminino, seja no 
artesanato, na gastronomia, no turismo que 
juntamente com a gestão pública e o Sebrae, 
já sinalizam as conexões, com uma variedade 
de práticas culturais que explica a atração que 
exerce o território.

São José do Brejo do Cruz é um município com 
alguns empresários do meio rural, bem-sucedidos, 
principalmente na pecuária. É importante sempre ter 
um olhar muito crítico e apurado para a inovação, 
não necessariamente a tecnológica ou a disruptiva, 
mas considerar também o poder da execução. A 
essência da inovação é enxergar o ecossistema e 
criar mercados dentro daquele que você já atua. O 
turismo rural criativo e colaborativo pode ser uma 
excelente estratégia de inovação para São José do 
Brejo do Cruz e outras cidades da região.

Vivenciar Lagoa Seca é surpreender-se com 
a sua história, a religiosidade, o artesanato, a 
música e a gastronomia regional. Um território 
com identidade cultural, com bons espaços para 
eventos corporativos e religiosos.

O Convento Ipuarana já foi o maior da Província 
Franciscana de Santo Antônio do Brasil, que 
tinha o objetivo de formar frades do Nordeste.  
Hoje dispõe de hospedagem econômica para 
turistas e excelentes auditórios para eventos 
ou simplesmente para um encontro pessoal e 
espiritual com Deus no silêncio, na oração e na 
contemplação. O Convento Marista, em Lagoa 
Seca, também apresenta uma boa estrutura para 
receber eventos corporativos e religiosos. 

O município tem mais de 100 artesãos de 
várias tipologias, aconchegantes pousadas e 
chalés que são meios de hospedagem para 
turistas que desejam ficar em contato com a 
natureza. Os restaurantes são adequados para 
quem aprecia a cozinha regional de qualidade. 

O Santuário Rural também é um lugar rico de 
criatividade e empreendedorismo criativo. Nesse 
lugar nada se perde e tudo se transforma. É um 
museu a céu aberto, com imagens de santos 
espalhadas na natureza preservada que encanta 
os visitantes.

Portanto, enxergar, reconhecer e fortalecer 
os laços simbólicos para desenvolver as 
experiências singulares e inusitadas do turismo 
e os negócios criativos é uma das prioridades do 
Sebrae/PB nos territórios.

As expectativas de agen-
tes de viagens para a consoli-
dação do comércio de pacotes 
turísticos na Paraíba aumen-
tou neste primeiro trimestre 
de 2022. Devido ao avanço 
dos programas de imuniza-
ção contra a Covid-19 e o re-
laxamento das restrições por 
conta da doença, agências de 
viagens paraibanas aguardam 
alta no setor ao longo deste 
ano, porém, após o mega-au-
mento dos combustíveis, a ex-
pectativa é de alta na deman-
da por turismo doméstico.

Com serviços que, na Pa-
raíba, vão do fornecimento de 
passagens aéreas ao planeja-
mento de hospedagens e ven-
da de pacotes de viagem, a 
rede de agências Clube Turis-
mo registrou crescimento nos 
lucros no ano passado. 

A partir dos bons resul-
tados gerados pela retomada 
turística em 2021, a rede (que 
nasceu na Paraíba e, hoje, é a 
segunda maior do país) proje-
ta que, este ano, haverá alta de 
51,1% no faturamento das 35 
agências instaladas em nove 
municípios do estado. Con-
forme esta projeção da rede, a 
Paraíba deve contribuir para a 
estimativa de faturamento de 
R$ 120 milhões em 2022. No 
ano passado, o faturamento 
foi de mais de R$ 79 milhões. 

Para o guia turístico Ma-
theus Andrade, o ano come-
çou bem. Sócio da agência 
SWR Turismo, o guia conta 

que o primeiro trimestre des-
te ano está rendendo bons fru-
tos para a agência que, inclu-
sive, vendeu muitos pacotes 
de viagens para outros esta-
dos do Nordeste, como a capi-
tal baiana, Salvador. 

Além de ter notado alta na 
procura por pacotes voltados 
a regiões próximas da Paraí-
ba, Matheus também perce-
beu que os paraibanos têm 
investido mais em conhecer o 
estado onde moram. Esta rea-
lidade confirma uma tendên-
cia já apontada por Ruth Ave-
lino, presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur), 
em janeiro deste ano. Segundo 
Ruth, a retomada da atividade 
turística enfatizou a inclina-
ção do paraibano ao chama-
do turismo doméstico. 

“A Paraíba oferece entre-
tenimento para todos os per-
fis. Quem não gosta de praia, 
pode procurar outro ambien-
te. Lugares como Cabaceiras, 
Arara e Bananeiras, por exem-
plo, também recebem turismo 
mesmo fora do período em 
que faz frio nessas regiões”, 
afirmou Avelino. 

Outra confirmação de que 
conhecer o próprio estado está 
em alta é a existência de agên-
cias turísticas focadas em ofe-
recer um serviço conhecido 
como turismo de experiência. 
Este é o caso da agência Criati-
va Turismo que organiza pas-
seios com o objetivo de apre-
sentar ao cliente a identidade 
cultural do destino visitado, 
através de grupos reduzidos 
que permitem a construção de 

Procura por pacotes dentro da Paraíba segue como tendência durante o ano

Setor de turismo projeta 
alta na demanda doméstica

impacto dos preços Economia 
  Criativa

Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Carol Cassoli 
Especial para A União

Praia é uma das diversas opções para quem viaja no estado 

uma vivência compartilhada 
entre os viajantes. 

Turismóloga, Luana Bea-
triz trabalha em uma agên-
cia de viagens de João Pessoa 
e relata que, de fato, nos últi-
mos meses, a procura por pa-
cotes turísticos cresceu. Luana 
atribui a melhora ao avanço da 
vacinação contra a Covid-19 na 
Paraíba e em todo o país. Na 

opinião da turismóloga, neste 
momento, existe apenas um fa-
tor que impede o mercado de 
vendas de pacotes da Paraí-
ba crescer ainda mais. “O que 
mais pesa na escolha do desti-
no é o custo das viagens”, afir-
ma ao destacar que, devido aos 
elevados valores de transpor-
tes, o turismo local tem se de-
senvolvido cada dia mais. 

Foto: Edson Matos

resultado de processos

Justiça libera mais de R$ 31 milhões
A Justiça Federal na Paraí-

ba (JFPB) vai liberar, no próxi-
mo dia 30, as Requisições de 
Pequeno Valor (RPVs) autua-
das em fevereiro deste ano, de-
correntes de 3.405 processos, 
para um total de 4.380 benefi-
ciários. A soma dos recursos, 
que são repassados pelo Tribu-
nal Regional Federal da 5a Re-
gião (TRF5) à Seccional da Pa-
raíba, chega a R$ 31.521.724,86.

Conforme os dados do Tri-

bunal, a maior parte desses 
requisitórios a serem pagos se 
refere a matérias previdenciá-
rias e assistenciais - a exemplo 
de revisões de aposentadorias, 
auxílios-doença, pensões e ou-
tros benefícios. Para saber o dia 
em que as contas serão efetiva-
mente liberadas para saque, os 
cidadãos devem realizar uma 
consulta de RPVs - disponível 
no portal do TRF5. 

No total, serão deposita-

dos R$ 278.058.806,47, para os 
jurisdicionados de Alagoas, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergi-
pe. Os valores depositados es-
tarão disponíveis nas agências 
bancárias das instituições fi-
nanceiras indicadas na movi-
mentação processual, acessível 
no portal da Subsecretaria de 
Precatórios. 

Desde 2021, os beneficiá-
rios passaram a contar com o 

sistema “Simplifica – seu di-
reito onde você quiser”, atra-
vés do qual podem indicar a 
preferência entre as agências 
bancárias do Banco do Brasil 
(BB) ou da Caixa Econômica 
Federal (CEF) para receber os 
valores. Para ter acesso ao di-
nheiro, é preciso apresentar 
os originais e cópias dos do-
cumentos de identidade, RG e 
CPF, além de um comprovan-
te de residência. 

supermercados

Preço da carne tem variação de 167%
Um pesquisa da Secretaria 

Municipal de Proteção e Defe-
sa do Consumidor para preços 
de carnes em supermercados 
e açougues de feiras livres da 
capital encontrou uma varia-
ção de até 167,56% no peço da 
carne. O percentual pode ser 
encontrado no tipo fraldinha, 
oscilando entre R$ 29,90 (Açou-
gue Frigorífico 1º Lugar – Mer-

cado de Cruz das Armas) e R$ 
80 (Extra – Bancários), também 
a maior diferença do levanta-
mento: R$ 50,10.

O Procon-JP visitou 26 es-
tabelecimentos de João Pessoa 
e traz preços de 103 itens en-
tre carne bovina, suína, frango 
(com miúdos), bacon, linguiça 
e ovos (brancos e vermelhos).

As maiores diferenças da 

pesquisa foram registradas 
nas carnes vermelhas, como é 
caso do quilo da charque tra-
seira, R$ 42,90, com preços en-
tre R$ 30 (Frigorífico 1o Lugar 
– Mercado de Cruz das Ar-
mas) e R$ 72,90 (Extra – Bancá-
rios), variação de 143%; do filé 
bovino com cordão, R$ 39,99, 
com preços entre R$ 40 (Fri-
gorífico 1o Lugar – Mercado 

de Cruz das Armas) e R$ 79,90 
(Bemais – Bancários), varia-
ção de 99,98%; e do filé bovino 
sem cordão, R$ 39,99, com pre-
ços entre R$ 50 (Frigorífico 1o 

Lugar – Mercado de Cruz das 
Armas) e R$ 89,99 (Santiago – 
Torre), variação de 79,98. 

A pesquisa completa está 
disponível no site https://
www.joaopessoa.pb.gov.br.

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -1,44%

R$ 4,844
0,16%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

-2,03%

R$ 5,331

Libra  Esterlina

-2,03%

R$ 6,399

Ibovespa

117.457 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%



Cerca de 212 mil contribuintes 
que haviam caído na malha fina 
e acertaram as contas com o Fis-
co receberão R$ 210 milhões na 
próxima semana. A Receita Fede-
ral abre hoje consulta ao lote resi-
dual do Imposto de Renda Pessoa 
Física de março.

A consulta pode ser feita a par-
tir das 10h, na página da Receita 
Federal na internet. Basta o con-
tribuinte clicar em “Meu Imposto 
de Renda” e, em seguida, no botão 
“Consultar a Restituição”. Tam-
bém é possível fazer a consulta no 
aplicativo da Receita Federal para 
tablets e smartphones.

O pagamento será feito em 31 
de março, na conta informada na 
declaração do Imposto de Renda. 
Ao todo, 212.711 contribuintes que 
declararam em anos anteriores fo-
ram contemplados. Desse total, 
2.790 têm mais de 80 anos, 21.540 
têm entre 60 e 79 anos, 2.199 têm 
alguma deficiência física ou men-
tal ou doença grave e 7.542 têm o 
magistério como principal fonte 
de renda.

Caso o contribuinte não esteja 
na lista, deverá entrar no Centro 
Virtual de Atendimento ao Contri-
buinte (e-CAC) e tirar o extrato da 
declaração. Se verificar uma pen-
dência, pode enviar uma declara-
ção retificadora e esperar os próxi-
mos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a resti-
tuição não for depositada na con-
ta informada na declaração, como 
no caso de conta desativada, os va-
lores ficarão disponíveis para res-
gate por até um ano no Banco do 
Brasil. Nesse caso, o cidadão po-
derá agendar o crédito em qual-
quer conta bancária em seu nome, 
por meio do Portal BB ou ligando 
para a Central de Relacionamento 
do banco, nos telefones 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-0088 (tele-
fone especial exclusivo para defi-
cientes auditivos).

Caso o contribuinte não resga-
te o valor de sua restituição depois 
de um ano, deverá requerer o va-
lor no Portal e-CAC. Ao entrar na 
página, o cidadão deve acessar o 
menu “Declarações e Demonstra-
tivos”, clicar em “Meu Imposto de 
Renda” e, em seguida, no campo 
“Solicitar restituição não resgata-
da na rede bancária”.
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Informação estará disponível a partir das 10h de hoje no site da instituição ou pelo aplicativo para smartphones

Receita abre consulta a lote residual
Restituição do iR

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Dólar cai para o menor nível em dois anos 
R$ 4,844

Em dia de nova arrancada do 
preço do petróleo, com o barril 
do tipo Brent superando US$ 120, 
o dólar à vista emendou seu sex-
to pregão consecutivo de queda e 
não apenas rompeu o piso de R$ 
4,90 como fechou no menor nível 
em mais de dois anos. Commodi-
ties em patamares elevados, em 
meio ao prolongamento da guerra 
na Ucrânia e possibilidade de no-
vas sanções à Rússia, sustentam o 
apetite de estrangeiros por ativos 
domésticos. E o fluxo externo ali-
menta apostas de fundos de inves-
timento locais em nova apreciação 
do real, como observado nas mo-
vimentações no mercado futuro 
de câmbio.

Segundo analistas, a moeda 
brasileira se beneficia neste mo-
mento tanto em razão da melho-
ria dos termos de troca quanto pela 
perspectiva de manutenção de ju-
ros reais elevados, até porque o 
Comitê de Política Monetária (Co-
pom) elegeu a cotação do barril do 
petróleo como elemento crucial 
para suas projeções de inflação.

Declarações do presidente do 

Antonio Perez 
Agência Estado

Banco Central, Roberto Campos 
Neto, reiterando que o pico da in-
flação em 12 meses deve ser em 
abril, não tiraram do radar a pos-
sibilidade de a taxa Selic superar 
13% Isso a despeito do plano de 
voo original do BC seja, aparen-
temente, encerrar o ciclo de aper-
to em meio, com uma alta final de 
um ponto porcentual, para 12,75%. 

Em todo caso, a perspectiva de 
manutenção de taxa real expressi-
va ao longo de 2022 e de diferencial 

de juros elevado, mesmo que o Fe-
deral Reserve (Fed, o Banco Central 
americano) suba os juros em ritmo 
mais rápido, favorecem as posições 
em real e estimulam fluxo via ope-
rações de carry trade. Do lado da bol-
sa doméstica, dados da B3 mostram 
que os investidores estrangeiros in-
gressaram com R$ 1,514 bilhão para 
ações no dia 21, o que leva a entrada 
em março a R$ 18,381 bilhões. No 
acumulado do ano, os aportes ex-
ternos atingem R$ 81 bilhões.

Tirando uma ligeira alta na 
abertura, o dólar trabalhou em 
queda ao longo de todo o pregão, 
rompendo o piso de R$ 4,85 ain-
da pela manhã. Na mínima, regis-
trada à tarde, desceu até R$ 4,8337 
(-1,66%). Com uma leve recupe-
ração, a moeda fechou em queda 
de 1,44%, a R$ 4,8442 - menor va-
lor desde 13 de março de 2020 (R$ 
4,8163). Nos últimos seis pregões, o 
dólar recuou 6,10%. Em 2022, a des-
valorização é de 13,12%. 

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Após ligeira alta na abertura, o dólar ficou em queda por todo o pregão, rompendo o piso de R$ 4,85 ainda pela manhã

Caixa da União ganha reforço de R$ 37,2 bi
pReço do petRóleo

Com frequência, o presiden-
te Jair Bolsonaro critica o fato de 
os governadores tirarem proveito 
da alta do petróleo para arrecadar 
mais com o ICMS, mas a valoriza-
ção do preço do barril no mercado 
internacional também reforçará o 
caixa do Governo Federal, espe-
cificamente com mais R$ 37,2 bi-
lhões ao longo de 2022.

O salto de arrecadação ocor-
re porque o governo recebe re-
ceitas que estão diretamente re-

lacionadas ao preço do petróleo, 
entre elas tributos e royalties (pa-
gos pelas empresas como uma 
compensação financeira à União 
pela produção no país).

Com a invasão da Ucrânia pela 
Rússia, os preços internacionais 
dispararam, o que levou ao mega 
reajuste do preço de diesel, gaso-
lina e GLP (gás de cozinha) pela 
Petrobras.

O governo terá também um au-
mento de R$ 1,8 bilhão de receitas 
vinculadas à exploração de miné-
rio de ferro, cujo preço também 
subiu no rastro do conflito na Eu-

ropa. Com o cenário de guerra, as 
receitas com exploração de recur-
sos naturais previstas para 2022 
deram um pulo de R$ 95,8 bilhões 
para R$ 134,5 bilhões.

Essa arrecadação vem refor-
çando os argumentos de integran-
tes do governo que defendem a 
adoção de um subsídio temporá-
rio aos combustíveis com custo 
de até R$ 37 bilhões. Esse mesmo 
valor vem sendo, inclusive, citado 
nos bastidores do governo por in-
tegrantes do Ministério de Minas 
e Energia e do Palácio do Planalto 
como um limite para uma políti-

ca temporária de subsídio
Para calcular a previsão de re-

ceita com a renda do petróleo, o go-
verno usou um preço médio do pe-
tróleo de US$ 103,4 por barril, US$ 
26 acima da estimativa anterior de 
US$ 77,4. As estimativas entraram 
no primeiro relatório de avaliação 
de receitas e despesas do Orçamen-
to deste ano, que previu bloqueio 
de R$ 1,7 bilhão em despesas para 
recompor gastos de órgãos do go-
verno que sofreram cortes na vota-
ção do Orçamento pelo Congresso, 
que preferiu aumentar as emendas 
parlamentares em ano eleitoral.

Adriana Fernandes 
Agência Estado

Presidente do Banco Central prevê pico 
da inflação em 12 meses para abril 

em alta

O presidente do Banco Central 
(BC), Roberto Campos Neto, voltou a 
prever ontem que o pico da inflação 
em 12 meses ocorrerá em abril des-
te ano, com o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
voltando a recuar a partir de então. 
De acordo com os analistas de mer-
cado ouvidos semanalmente pelo BC 
na Pesquisa Focus, a inflação deve ter 
alta de 0,99% em março e 0,88% em 
abril. Para maio, porém, os economis-
tas esperam uma deflação de 0,20%.

“Falando em inflação brasileira, 
devemos chegar ao pico em abril, e 
voltar a cair. Estimamos que o núme-
ro de curto prazo seja até um pouco 
mais alto do que tínhamos imagina-
do inicialmente”, afirmou, em semi-
nário sobre regras fiscais organiza-
do pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU) e pela Federação das Indús-

trias do Estado de São Paulo (Fiesp).
Campos Neto enfatizou que o Bra-

sil tem se diferenciado de outros paí-
ses no combate à inflação, com um 
movimento mais forte de aperto mo-
netário. Na semana passada, o Comi-
tê de Política Monetária (Copom) ele-
vou a Selic (a taxa básica de juros) em 
um ponto porcentual, para 11,75% ao 
ano e indicou uma nova alta de mes-
ma magnitude na reunião de maio.

“O Brasil tem sido mais atuan-
te em uma inflação que entendemos 
ser mais persistente. A inflação con-
taminou os núcleos e hoje está acima 
da meta em serviços, comércio e in-
dústria. Precisamos endereçar esse 
problema com serenidade e firmeza”, 
completou o presidente do BC.

Na véspera da divulgação do Re-
latório Trimestral de Inflação (RTI) 
com novas projeções do BC para o 
Produto Interno Bruto (PIB) deste 
ano, Campos Neto adiantou que a 
instituição está com um número me-
lhor que o do mercado para a ativi-

dade. No último Focus, os analistas 
projetaram um crescimento de 0,50% 
em 2022. “Estamos com um número 
um pouco maior que o mercado de 
crescimento. Os números na ponta 
estão surpreendendo para cima. Te-
mos crédito subindo em dois dígi-
tos mesmo com os juros crescendo 
e a parte de investimentos no Brasil 
está com fluxo positivo desde o iní-
cio do ano”, argumentou.

Sobre cenário fiscal, que era o 
tema do seminário, Campos Neto 
lembrou que não cabe ao BC fazer po-
lítica fiscal, mas ressaltou que a cali-
bragem da política monetária depen-
de também do resultado das contas 
públicas. “Vemos uma grande me-
lhora no curto prazo do fiscal. O au-
mento dos preços das commodities me-
lhora o fiscal da União e dos Estados, 
porque melhora a arrecadação. O re-
sultado primário surpreendeu e con-
tinua positivo no curto prazo. E exis-
tem questões sobre a sustentabilidade 
do fiscal no longo prazo”, encerrou.

Eduardo Rodrigues e                   
Guilherme Pimenta 
Agência Estado

Com paralisações diárias das 
14h às 18h, a operação-padrão 
dos servidores do Banco Central 
(BC) tem deixado um rastro de 
atrasos em sequência na divul-
gação de indicadores pela auto-
ridade monetária. Nas últimas 
semanas, o movimento já havia 
provocado atrasos na divulgação 
da taxa ptax diária, com rumores 

BC enfrenta operação padrão
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

em mesas de operação de sus-
pensão da comunicação, além de 
paralisações no monitoramento 
preventivo do Pix e do Sistema 
de Pagamentos Brasileiro (SPB).

Na última segunda-feira (21), 
a operação-padrão transbordou 
para a divulgação da Pesquisa 
Focus. Faltando apenas 15 mi-
nutos para o horário da publi-
cação, o BC avisou que os dados 
não sairiam às 8h30, mas sim 
uma hora e meia mais tarde. Em-
bora o relatório completo tenha 
sido divulgado de fato às 10h, as 
informações já estavam dispo-
níveis para consulta no Sistema 
Expectativas de Mercado do BC.

Da mesma forma, o resultado 
da Pesquisa Pré-Copom que era 
esperado para a manhã de ontem 
precisou ser adiado para hoje, às 
9h30. Já os dados do fluxo cam-
bial, com a atualização da pági-
na de Indicadores Econômicos 
Selecionados do BC, deveriam 
ter sido publicados às 14h30 de 
hoje. Mas o BC informou que só 
conseguirá divulgar os dados 
amanhã, também às 9h30.

Atrasos
Divulgação de 

informações financeiras 
foi adiada por conta das 
paralisações feitas pelos 

servidores do Banco 
Central
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O Ministério da Saúde (MS)  
recomenda segunda dose de re-
forço da vacina contra a Covid-19 
para idosos com mais de 80 anos. 
A aplicação deve ser feita qua-
tro meses após a primeira dose 
de reforço e a orientação é que 
o imunizante seja preferencial-
mente da Pfizer.

“Ministério da Saúde reco-
menda a aplicação de uma se-
gunda dose de reforço aos idosos 
acima de 80 anos. A imunização 
deve ser feita quatro meses após a 
primeira dose de reforço e a orien-
tação é que a aplicação seja efetua-
da, preferencialmente, com a Pfi-
zer”, informou a pasta por meio 
das redes sociais.

Desde dezembro, o ministério 
já orientava a aplicação de uma 

dose de reforço apenas para as 
pessoas maiores de 18 anos imu-
nossuprimidas. Com a nova in-
formação, a pasta amplia o públi-
co-alvo para este novo esquema 
vacinal.

Além da Pfizer, o ministério 
disse que as vacinas da Janssen e 
AstraZeneca também podem ser 
utilizadas na aplicação da segun-
da dose de reforço, independen-
temente do imunizante anterior.

A pasta reforça que há doses 
suficientes da Pfizer para aplica-
ção neste grupo de idosos.

“Janssen e AstraZeneca tam-
bém podem ser utilizadas no novo 
reforço, independentemente do 
imunizante anterior. O MS refor-
ça que há vacinas da Pfizer sufi-
cientes para aplicação neste grupo. 
Vários estados informam que tam-
bém têm esses imunizantes em es-
toque”, disse o ministério.

EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona
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Aplicação deve ser feita quatro meses após a dose de reforço e a orientação é que seja, preferencialmente, da Pfizer

Saúde recomenda 4a dose da vacina
para idosos com mais de 80 anos

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

n 

Desde dezembro, 
o Ministério já 
orientava a aplicação 
de uma dose de 
reforço apenas 
para as pessoas 
maiores de 18 anos 
imunossuprimidas

no país

Ministério lança portal sobre 
ecossistema de inovação agro

Informações sobre o ecossis-
tema de inovação da agropecuá-
ria brasileira e principais iniciati-
vas em curso no país agora estão 
reunidas no Agro Hub Brasil. O 
novo portal, lançado ontem, traz 
números de agtechs - startups do 
setor agropecuário - de hubs de 
inovação, além de informações so-
bre parques tecnológicos, incuba-
doras e aceleradoras de empresas.

“O Agro Hub Brasil vem preen-
cher uma lacuna, pois muito já se 
sabia do que estava acontecendo 
no campo referente à transforma-
ção digital, mas não havia um es-
paço que desse a visibilidade da 
grandeza desse processo. Para o 
futuro, a ideia é lançar chamadas 
on-line para que startups apresen-
tem soluções para os desafios do 
Agro brasileiro, entre outras evo-

Karine Melo 
Agência Brasil

luções que devem acontecer ainda 
este ano”, disse o coordenador-ge-
ral de Inovação do Ministério da 
Agricultura, Pecurária e Abasteci-
mento (Mapa), Daniel Trento.

Ainda segundo Trento, o Agro 
Hub Brasil contribui para uma 
maior coordenação das ações em 
curso, sejam elas promovidas pelo 
ministério ou por outras institui-
ções, além de integrar o compro-
misso do Mapa de promover e po-
tencializar iniciativas de inovação 
que fortaleçam a aceleração da 
transformação digital no campo.

No Agro Hub Brasil, o usuário 
tem acesso a um calendário com 
as principais iniciativas do agro 
que acontecem no país, além de 
espaço dedicado ao produtor ru-
ral que deseja conhecer um pou-
co mais sobre a agricultura digi-
tal. Nesse espaço também estão 
disponíveis informações sobre 
conectividade em áreas rurais e 
aplicativos de celular com solu-
ções para o dia a dia no campo e 
exemplos de uso das tecnologias 
digitas na agropecuária, além de 
explicações sobre linhas de apoio 
e fomento público e privado para 
as startups.

Para a ministra da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento,Te-
reza Cristina, a ferramenta será 
uma referência para o produtor 
acompanhar as ações de inovação 
em andamento no país, servindo, 
como exemplo, para aproximar os 
empreendedores do agro da cap-
tação de recursos para os proje-
tos. “Vamos incluir nosso pro-
dutor rural na efervescência dos 
ambientes de inovação para que 
tenhamos mais e mais soluções 
para os desafios reais do nosso 
agro”, explicou.

Novo
portal, lançado ontem, 

traz números de 
agtechs - startups do 

setor agropecuário - de 
hubs de inovação, além 
de informações sobre 
parques tecnológicos, 

incubadoras e 
aceleradoras de 

empresas

Capes anuncia R$ 178 milhões em 
investimentos para pós-graduações

educação

A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) anunciou o investimento 
de R$ 178 milhões para manuten-
ção de equipamentos, aquisição de 
materiais de laboratórios, partici-
pação em eventos e publicação de 
conteúdos científicos em cursos de 
pós-graduação. Os recursos fazem 
parte dos programas de Apoio à 

Pós-Graduação (Proap) e de Exce-
lência Acadêmica (Proex). 

O Proap é um programa de fi-
nanciamento das atividades dos 
cursos de pós-graduação. A ideia é 
oferecer melhores condições para a 
formação dos estudantes. Já o Proex 
foi criado para manter o padrão de 
qualidade dos programas de pós-
graduação com nota seis ou sete.

Cursos de todas as regiões do 
país são atendidos nos dois pro-

gramas. No Norte, 222 programas 
de pós-graduação receberão R$ 7,1 
milhões, e no Nordeste, 751 benefi-
ciados com R$ 31,5 milhões. No Su-
deste, a concessão alcança 1.342 pro-
gramas de pós-graduação com R$ 
92,4 milhões. No Sul, são 650 com 
R$ 35,2 milhões e, no Centro-Oeste, 
287, com R$ 11,7 milhões.

No total, 3.252 programas de pós-
graduação serão beneficiados: 2.762 
por meio do Proap e 490 pelo Proex.

Agência Brasil

Conselho Nacional de Justiça lança 
Pacto Nacional dos Direitos Humanos

valorização de ações

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) lançou anteontem o Pacto do 
Judiciário pelos Direitos Humanos. 
A medida pretende valorizar ações 
para efetivar os direitos previstos 
pela Constituição, por meio do esta-
belecimento de acordos de coopera-
ção técnica e operacional. 

Uma das medidas é o monitora-
mento e cumprimento das decisões 
da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) e de tratados in-
ternacionais da área. Além disso, está 
previsto um concurso nacional de de-
cisões judiciais e acórdãos em direitos 
humanos, a inclusão da matéria nas 
provas de ingresso na magistratura, 
fomento à capacitação e publicação da 
jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre o tema. 

Segundo o presidente do CNJ e do 

Agência Brasil “O lançamento 
dessa iniciativa 
materializa a 
afirmação de 
uma política 
institucional voltada 
ao fortalecimento 
da proteção e da 
promoção dos direitos 
humanos pelo Poder 
Judiciário

Luiz Fux

STF, ministro Luiz Fux, a medida ob-
jetiva a criação de caminhos estratégi-
cos para guiar a magistratura nacio-
nal na defesa dos direitos humanos. 

“O lançamento dessa iniciativa 
materializa a afirmação de uma po-
lítica institucional voltada ao fortale-
cimento da proteção e da promoção 
dos direitos humanos pelo Poder Ju-
diciário, como a que temos desenvol-
vido ao longo dos últimos dois anos 
em sintonia com a relevante missão 
do CNJ”, afirmou.

 
Ouvidoria da Mulher

Em outra frente, o CNJ inaugu-
rou neste mês a Ouvidoria Nacional 
da Mulher, órgão que colocará à dis-
posição do público um espaço para 
recebimento de denúncias e recla-
mações sobre a tramitação de pro-
cessos judiciais que tratam de vio-
lência contra a mulher.

Além da Pfizer, o Ministério disse que as vacinas da Janssen e AstraZeneca também podem ser utilizadas na aplicação da segunda dose de reforço, independentemente do imunizante anterior

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Até ontem, 71 pessoas em privação de liberdade haviam conquistado uma vaga em instituições públicas de ensino

Reeducandos da PB são selecionados
primeiras chamadas do sisU 

Ano a ano cresce o nú-
mero de reeducandos (as) do 
sistema prisional paraibano 
aprovados no Enem PPL e 
consequentemente na sele-
ção do Sisu - Sistema de Se-
leção Unificada. No Enem 
PPL 2021, a aprovação foi 
de 224 reeducandos, aumen-
to de 86,67% em relação ao 
ano anterior quando foram 
aprovados 120, e 54 conquis-
taram vagas no Sisu. Até on-
tem, 71 pessoas em privação 

de liberdade haviam sido 
selecionadas pelo Sisu para 
diversos cursos de institui-
ções públicas de ensino su-
perior. Novas chamadas do 
Sisu vão ocorrer e a expec-
tativa é que cresça o núme-
ro de reeducandos selecio-
nados para universidades 
públicas.

Esses 71 reeducandos 
conquistaram vagas nos 
cursos de Administração 
de Empresas, Licenciaturas, 

Letras, Matemática, Pedago-
gia, Ciências Biológicas, cur-
so de Ciências Contábeis, Fi-
losofia, Estatística, Ciência 
da Religões, Tecnicólogo em 
Telemática, dentre outros. 
São reeducandos de peni-
tenciárias e de cadeias pú-
blicas, uma indicação de que 
as políticas públicas do go-
verno João Azevêdo para a 
reinserção social de pessoas 
em privação de liberdade 
têm sido praticadas em to-

dos as unidades e com con-
quistas de vários primeiros 
lugares.

O secretário da Admi-
nistração Penitenciária da 
Paraíba, coronel PM Sérgio 
Fonseca de Souza, avalia 
que esse crescente número 
de pessoas privadas de li-
berdade chegando a univer-
sidades públicas é uma con-
quista pessoal de homens e 
mulheres que querem reco-
meçar a vida na sociedade 

mas é também uma confir-
mação de que acreditam nas 
ações do governo e de seus 
parceiros em proporcionar a 
quem cumpre pena uma se-
gunda chance. “O Governo 
do Estado investe em edu-
cação e trabalho dentro das 
prisões e isto tem ajudado a 
transformar vidas, portan-
to, consideramos que essa 
conquista também é do go-
verno e da sociedade parai-
bana”, pontuou.

Fotos: Secom-PB

Reeducandos de penitenciárias e de cadeias públicas foram aprovados para cursos como Administração, Letras, Matemática, Pedagogia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Filosofia e Estatística

Uma reunião entre a Se-
cretaria de Estado da Juven-
tude, Esporte e Lazer (Sejel) 
e a Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) definiu a 
realização dos Jogos Esco-
lares e Paraescolares da Pa-
raíba 2022. Pelo calendário, 
as primeiras regiões a se-
diarem as competições se-
rão Sousa e Cajazeiras, no 
dia 18 de abril.

 “Hoje foi um dia muito 
importante, pois foi dado 
um passo fundamental 
para a articulação visando 
a realização dos Jogos Esco-
lares e Paraescolares da Pa-
raíba. Aproveito o momento 
para reafirmar o compro-
misso do Governo do Esta-
do com o segmento espor-
tivo paraibano e, por isso, 
agradeço aos integrantes 
das gerências do desporto e 
paradesporto da Sejel, pelo 
empenho e dedicação”, fri-
sou Rafaela Camaraense, 
secretária executiva de Ju-
ventude.

 “Depois de dois anos, os 
Jogos Escolares e Paraesco-

lares estarão de volta para 
fazer a alegria de cerca de 
30 mil alunos das redes pú-
blica e privada da Paraíba, 
por meio de um trabalho do 
Governo do Estado. Serão 
movimentadas todas as 14 
regiões e ainda a etapa es-
tadual, com o objetivo tão 
somente de fomentar o es-
porte e o paradesporto nas 
escolas através da competi-
ção”, disse o professor José 
Hugo, coordenador geral 
dos Jogos.

 
Inscrições e calendário

As inscrições para os Jo-
gos Escolares e Paraescola-
res da Paraíba foram aber-
tas nesta quarta-feira (23), 
são gratuitas e estarão dis-
poníveis até o dia 5 de abril. 
A escola interessada em 
participar deve enviar um 
ofício para cada regional de 
ensino solicitando a parti-
cipação. As escolas perten-
centes à Região Metropoli-
tana de João Pessoa devem 
fazer a solicitação direto à 
Gerência do Desporto Físi-

Novo golpe na praça. Gol-
pistas estão se passando por 
uma suposta “central de aten-
dimento” e se aproveitando 
da imagem da Helô, assisten-
te virtual do INSS, para ten-
tar obter dados pessoais dos 
beneficiários. As abordagens 
têm ocorrido por mensagem 
de celular (WhatsApp).

Os criminosos têm al-
gumas informações dos se-
gurados e ainda fornecem 
número de protocolo para 
passarem credibilidade e ob-
terem mais dados.

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) orienta 
a todos para que, caso rece-
bam esse tipo de contato, blo-
queiem imediatamente e não 

forneçam nenhuma informa-
ção como dados pessoais, fo-
tos ou documentos.

A Helô é um plantão de 
dúvidas que pode ser aces-
sada apenas pelo Meu INSS e 
nunca busca o segurado pelo 
WhatsApp para “conversar”.

Para evitar cair nesse tipo 
de golpe, é importante man-
ter sempre atualizados os 
seus dados de contato, como 
telefone, e-mail e endereço. 
Isso deve ser feito pelo Meu 
INSS ou pelo telefone 135.

Fique atento
O INSS nunca entra em 

contato direto com a pessoa 
para solicitar dados, nem 
pede o envio de fotos de do-
cumentos. Caso alguém faça 
qualquer comunicação pe-

dindo dados ou fotos em 
nome do INSS, não atenda a 
solicitação, desligue a ligação 
e bloqueie o contato.

O número do SMS usa-
do pelo INSS para informar 
os cidadãos é 280-41. O INSS 
nunca manda links nem pede 
documentos pelo SMS.

Sempre que o INSS con-
voca o cidadão para apresen-

tar documentos, essa convo-
cação fica registrada no Meu 
INSS e pode ser verificada 
também pelo telefone 135.

Utilize apenas os ca-
nais oficiais de atendimento 
(aplicativo/site Meu INSS ou 
agência da Previdência So-
cial) para cumprir qualquer 
solicitação do INSS, seja para 
agendar um serviço ou para 
entregar algum documento.

Em caso de tentativa de 
golpe, faça denúncia para a 
Ouvidoria pela internet ou 
pelo telefone 135. Caso te-
nha sofrido um golpe, regis-
tre um boletim de ocorrência 
na Polícia Civil e comunique 
aos órgãos envolvidos (por 
exemplo, o próprio INSS e o 
banco em que recebe o bene-
fício, se for o caso).

Jogos Escolares e Paraescolares estão confirmados

Golpistas usam assistente virtual do INSS para obter dados

começam em abril

“central de atendimento”

co da Sejel, que é localizada 
na Vila Olímpica Parahyba.

 De acordo com o calen-
dário, depois de Sousa e 
Cajazeiras, a partir do dia 
25 de abril, serão realiza-
das as etapas das regiões 
de Catolé do Rocha e Pom-
bal, enquanto no dia 2 de 
maio, as disputas aconte-
cerão entre as escolas das 
regiões de Campina Gran-

de e João Pessoa. Ainda em 
maio, no dia 9, as regiões 
que têm como sede Itapo-
ranga e Monteiro; e dia 16, 
Cuité, Mamanguape e Gua-
rabira.

 A etapa estadual, que re-
unirá os campeões de cada 
regional, ocorrerá em João 
Pessoa em quatro períodos. 
De 3 a 5 de junho, aconte-
cerão as disputas nas cate-

gorias de 15 a 17 anos das 
modalidades individuais 
paralelamente com os Jo-
gos Paraescolares; e de 21 a 
23 de junho, serão realiza-
das as modalidades coleti-
vas. Na categoria de 12 a 14 
anos, as modalidades indi-
viduais ocorrerão no perío-
do de 16 a 18 de agosto, e as 
coletivas, nos dias 23 e 24 do 
mesmo mês. 

Na categoria de 15 a 17 
anos, as escolas vencedoras 
na etapa estadual paraibana 
ganham o direito de repre-
sentar a Paraíba na etapa 
nacional dos Jogos Escola-
res da Juventude, que nes-
te ano serão realizados no 
mês de setembro, em Ara-
caju (SE). Já os melhores da 
categoria de 12 a 14 anos ga-
rantem vaga nos Jogos Esco-
lares Brasileiros (JEBs), mar-
cados para o Rio de Janeiro, 
em data ainda a ser confir-
mada pela Confederação 
Brasileira do Desporto Es-
colar (CBDE). 

Os paratletas paraibanos 
que se sagrarem campeões 
na etapa estadual da Paraí-
ba disputarão uma seleti-
va em agosto, na cidade de 
Natal (RN) e, consequente-
mente, quem obtiver os ín-
dices classificam-se para 
as Paralimpíadas Escola-
res, agendadas para o mês 
de novembro em São Pau-
lo, que é um evento organi-
zado pelo Comitê Paralím-
pico Brasileiro (CPB).

Evolução
No Enem PPL 2021, 
a aprovação foi de 
224 reeducandos, 

aumento de 86,67% 
em relação ao ano 

anterior 

Reunião entre as secretarias da Juventude, Esporte e Lazer e da Educação definiu realização dos jogos

Foto: Reprodução
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O número do 
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pelo INSS 
para informar 
os cidadãos é 
280-41

O INSS nunca manda links nem pede documentos por SMS

Foto: Reprodução
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1,5 mil
sócios é a meta 
a ser atingida 
pela diretoria 
do Botafogo 

para que novos 
investimentos 
sejam feitos

A diretoria do Botafogo já está no merca-
do há algum tempo procurando reforçar o 
elenco para as disputas da Série C do Cam-
peonato Brasileiro. O clube já trouxe de vol-
ta o volante Tinga, que foi um dos destaques 
da equipe do ano passado e contratou o late-
ral direito Elias, que vem deixando uma óti-
ma impressão nos seus primeiros jogos com 
a camisa do Belo.

O clube continua monitorando alguns 
atletas e esperou a fase final dos grandes 
campeonatos estaduais do país para contra-
tar bons atletas que hoje defendem clubes de 
médio e pequeno porte que não estão classi-
ficados para a fase final em seus estados. Se-
gundo o executivo de futebol, Francisco Sa-
les, o elenco será mais forte na Série C.

“Nós estamos, aos poucos, atendendo as 
necessidades do grupo, apontadas pela co-
missão técnica. No momento, estamos já 
com pré-contrato com alguns atletas, mas 
não podemos revelar os nomes para não 
atrapalhar as negociações. Tão logo esses 
atletas assinem o contrato, nós vamos di-
vulgar na imprensa, o que deve acontecer a 
qualquer momento. Nós estamos acertando 
com um atacante de beirada, um zagueiro e 
um lateral direito, podendo também trazer 
um meia”, afirmou Sales.

O dirigente não confirmou, mas há ru-
mores na Maravilha do Contorno que o 
atacante Kesley, que está no Brasiliense, já 
estaria acertado com o clube. Outro nome 
bastante comentado nos bastidores é o do 
zagueiro Jonathan Costa, que hoje está na 
Caldense de Minas Gerais.

Campanha
Diante da necessidade de contratações, 

o Botafogo está desenvolvendo uma cam-
panha para aumentar o número de sócios. 
A diretoria espera atingir 1,5 mil sócios nos 
próximos dias. O clube já chegou a ter cerca 
de 5 mil, mas depois da pandemia, esse nú-
mero caiu para apenas 700.

Francisco Sales, em entrevista à Rádio Ta-
bajara, disse que o clube precisa muito que 
os torcedores se associem e também compa-
reçam ao estádio, para que o clube possa in-
vestir em uma equipe forte com chances de 
acesso à Série B.

“O clube sofreu muito com a pandemia, 
quando perdemos sócios e as rendas dos jo-
gos, já que eram disputados sem a presen-
ça do público. A diretoria atual herdou um 
clube com uma saúde financeira muito ruim 
e vem fazendo de tudo para investir mais e 

formar um time mais competitivo. Graças a 
Deus, o time conseguiu a classificação para a 
fase principal da Copa do Nordeste e depois 
para a segunda fase, ganhando uma premia-
ção que chegou em boa hora. O momento é 
do torcedor apoiar o clube para realizar o 
grande sonho botafoguense que é chegar à 
Série B”, disse o dirigente.

Gustavo Coutinho
Além dos reforços, a diretoria do Botafo-

go tenta manter alguns atletas que estão se 
destacando no elenco atual. Este é o caso do 
atacante Gustavo Coutinho, que vem sen-
do o artilheiro da equipe. Há alguns anos, 
o clube não tinha um atacante de área com 
o potencial do atleta, que sabe fazer gols e 
também dar assistências aos demais atle-
tas. Porém, o contrato do atleta com o Belo 

termina na primeira quinzena de abril. Ele 
pertence ao Fortaleza e está emprestado ao 
Botafogo.

Indagado se o clube já deu início às ne-
gociações para a permanência de Gustavo 
Coutinho, Francisco Sales disse que ele é um 
atleta que interessa muito ao clube,  e que o 
Botafogo fará de tudo para que ele continue 
vestindo a camisa do Belo na temporada.

“Nós temos interesse, o atleta e o empre-
sário dele estão felizes com ele no Botafo-
go, mas não depende apenas disso. O atleta 
é do Fortaleza, que ao término do emprésti-
mo, vai decidir se pretende utilizar o atleta, 
ou se pretende negociá-lo com algum clu-
be. Evidentemente, que caso surja uma equi-
pe de maior poder de investimento queren-
do contratar o jogador, será difícil mantê-lo 
aqui”, concluiu.

Clube segue no mercado e deve anunciar um atacante, um zagueiro e um lateral direito nos próximos dias

Botafogo ainda em busca de reforços
equipe mais forte

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Apesar de líder do grupo B, equipe segue sem empolgar
campinense

Com 13 pontos e na liderança 
isolada do grupo B do Campeonato 
Paraibano, o Campinense poderia 
estar de lua de mel com a torcida, 
mas não é isso que vem acontecen-
do. Após a eliminação por anteci-
pação na Copa do Nordeste e a fra-
ca exibição contra o Sport Lagoa 
Seca, na vitória por 3 a 1, na últi-
ma terça-feira, a torcida e a impren-
sa voltaram a criticar o time, o pró-
prio treinador Ranielle Ribeiro não 
ficou satisfeito com o rendimento 
da equipe.

“O que a torcida esperava era 
também o mesmo que eu espera-
va, uma vitória tranquila e por uma 
boa margem de gols. Nós perde-
mos muitos gols e precisamos nos 
consolidar como uma equipe forte, 
agressiva e com uma marcação for-
te, como fomos no sábado contra o 
Treze. Não podemos entrar em um 
jogo de uma forma e depois como 

nós entramos na terça-feira, sem 
foco nenhum. Eu espero na sex-
ta-feira uma outra atitude do gru-
po. Quero que a atuação se conver-
ta em uma vitória mais tranquila”, 
disse o treinador.

O atacante Olávio, que fez um 
dos gols da vitória da Raposa na 
terça-feira, admite que o time possa 
render muito mais do que rendeu. 
“Jogamos bem abaixo do que pode-
mos, mas conseguimos uma vitória 
que nos deixou na liderança isolada, 
que é o mais importante. Sexta-fei-
ra, com o mando de campo da gente, 
o torcedor vai comparecer e vamos 
nos impor melhor diante do adver-
sário”, disse o atacante.

Para esse segundo jogo contra o 
Sport Lagoa Seca, amanhã às 20h15 
no Estádio Amigão, o técnico Ra-
nielle Ribeiro vai poder contar com 
a volta dos zagueiros Christian, que 
estava suspenso, e Vinícius que foi 
poupado, porque apresentou um 
desconforto muscular. O volante Je-
ferson Lima, que foi contratado esta 

semana, também já está à disposi-
ção do treinador. 

Treze
O Treze se prepara para o jogo 

mais importante do ano, neste sá-
bado, contra o CSP, no Almeidão, 
em João Pessoa. O Galo precisa ven-
cer para se garantir pelo menos na 
repescagem para às semifinais. Se 
perder, o  Alvinegro encerra as suas 
atividades logo após a fase de clas-
sificação, já que não tem mais ca-
lendário para este ano e no próxi-
mo ano só participará também do 
Campeonato Paraibano.

O Galo tem apenas 6 pontos e 
está na quarta colocação do gru-
po B, atrás justamente do CSP, ad-
versário deste sábado, que tem sete 
pontos. Mesmo com poucas chan-
ces de continuar na competição, o 
clube investiu na chegada de dois 
reforços, o lateral esquerdo Fernan-
do Carlos e o meia Patuta. Eles já 
estão confirmados no time que vai 
encarar o Tigre.
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Na última terça-feira, o Campinense venceu com dificuldades 
o Sport Lagoa Seca e o atacante Olávio marcou um dos gols, 

em jogo disputado no Estádio Amigão

Fotos: Guilherme Drovas/Botafogo

Gustavo Coutinho, o principal nome do Botafogo nesta temporada, pertence ao Fortaleza; segundo 
o diretor Francisco Sales, o clube fará todos os esforços para manter o atacante no elenco
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A Seleção Brasileira de 
Futebol de 5, ou Futebol de 
Cegos, já está em contagem 
regressiva para a Tango 
Cup, competição que acon-
tece em Buenos Aires, na 
Argentina, entre os dias 5 
e 8 de abril. O evento abre o 
calendário da modalidade 
com foco nos jogos Paralím-
picos de Paris em 2024. En-
tre os 10 atletas convocados 
para compor a seleção, cin-
co são paraibanos, além do 
técnico Fábio Vasconcelos 
que, apesar de estar levando 
uma equipe mais jovem, se-
gue focado em buscar mais 
um título para o país.

“Estou levando uma sele-
ção mesclada, sendo a gran-
de maioria de atletas jovens. 
A intenção é dar uma roda-
gem maior a esses atletas”, 
detalhou Fábio Vasconcelos, 
treinador da Seleção Brasi-
leira de Futebol de 5. O res-
ponsável pela equipe disse 
ainda que essa é uma opor-
tunidade para os jogadores 
do time de base adquirirem 
mais experiência. “E claro, 
sempre que a seleção dis-
puta qualquer campeonato 
é com o foco de trazer o tí-
tulo”. A média de idade dos 
convocados é de 24,5 anos.

Trata-se do primeiro dos 
quatro torneios que a equipe 
brasileira vai disputar este 
ano e que já contam com as  
mudanças implementadas 
pela Federação Internacio-
nal de Esportes para Cegos.  
A principal delas diz respei-

Seleção Brasileira em contagem regressiva para a disputa do Tango Cup, que acontecerá em Buenos Aires

Paraibanos voltam a ser convocados
futebol de cegos

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Foto: Daniel Zappe/MPIX/CPB

O técnico Fábio Vasconcelos selecionou mais cinco atletas paraibanos para a disputa na Argentina

to à duração da partida, que 
teve os dois tempos reduzi-
dos de 20 para 15 minutos, 
mantendo-se o intervalo de 
dez minutos entre eles.

Na Tango Cup irão se en-
frentar Brasil, Inglaterra e os 
times principal e juvenil da 
Argentina. As equipes que 
somarem mais pontos, farão 
a final no dia 8 de abril. Esta 
será a quarta edição do tor-
neio, sendo a segunda com 

participação brasileira, que 
em 2019 conquistou o titulo 
de campeã da Copa.

Com um calendário 
cheio, a Seleção Brasileira 
disputará ainda este ano o 
Desafio das Américas, em 
São Paulo, no mês de julho; 
o IBSA World Grand Prix, 
no mês de agosto em Paris, 
além da Copa América, em 
Buenos Aires, no mês de 
outubro.

24,5
anos é a média de idade 

da seleção convocada 
pelo técnico paraibano 

para as disputas do 
torneio na Argentina

Convocação
n Goleiros
Luan de Lacerda Gonçalves - Agafuc/RS
Matheus Costa Bumussa - Apace/PB

n Fixos/AlAs
Maicon Júnior dos Santos Mendes - Apace/PB
Samir Santana da Silva - Apadv/SP

n AlAs
Gledson da Paixão Barros - Maestro/PR
Jonatan Felipe Borges da Silva - Apace/PB
Lucas Pereira Caetano - Apace/PB
Maxwell Carvalho Valente - Acelgo/GO
Tiago da Silva - Maestro/PR

n Pivô
Jardiel Vieira Soares - Apace/PB

Torcida promete dar a maior força para a
Unifacisa diante do Minas e o Flamengo

basquete

O estudante de educação 
física, Andrey Azevêdo, já 
garantiu os ingressos e está 
animado para as partidas do 
Basquete Unifacisa contra o 
Minas e o Flamengo que se-
rão disputadas na Arena, em 
Campina Grande. Os jogos, 
que acontecem nos dias 25 
e 27, prometem reunir uma 
torcida empolgada. O time 
paraibano parte agora para 
a fase mais desafiadora do 
NBB, onde vai encarar os 

três líderes da competição.
Para o torcedor, esse mo-

mento é crucial para o time e a 
torcida tem papel fundamen-
tal nesse processo. "Incenti-
var para que a equipe consiga 
conquistar mais uma vitória". 
Andrey já esteve em vários jo-
gos e garante que a emoção e 
o embalo das arquibancadas 
costumam fazer a diferença 
no placar. "A torcida canta as 
músicas do início ao fim e no 
basquete é de extrema impor-
tância nos minutos finais, por 
causa da tensão do placar que 
deixa bastante emocionante e 

a torcida começa a acelerar o 
ritmo, deixando arrepiar to-
dos que estão dentro da Are-
na Unifacisa".

A disputa contra o Minas 
acontece nesta sexta-feira, 25, 
às 19h30, e contra o Flamen-
go, a partida será no domin-
go, 27, às 18h. Andrey, que é 
sócio-torcedor do time parai-
bano, garantiu 11 ingressos 
para as duas partidas. "Qua-
tro para sexta e sete pro do-
mingo. Saio arrastando todo 
mundo comigo".

O valor do ingresso intei-
ro individual é de R$ 40 e a 

meia entrada R$ 20. Crianças 
até 12 anos pagam R$ 10,00. 
Os ingressos para os jogos 
do Basquete Unifacisa po-
dem ser adquiridos através 
do aplicativo da Spoten ou 
no dia dos jogos, no Truck de 
produtos time, caso haja in-
gressos disponíveis.

Para ter acesso à arena é 
necessário que o torcedor es-
teja munido do cartão de vaci-
nação. O time paraibano ocu-
pa atualmente o sexto lugar na 
tabela do campeonato, estando 
o Minas em segundo e o Fla-
mengo em terceiro lugar.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Torcida promete, mais uma vez, lotar a arena da Unifacisa para dois jogos decisivos que acontecem amanhã e domingo
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Ingresso mais barato 
será vendido a R$ 130

Ainda faltam dois anos 
para os jogos Olímpicos de 
Paris, mas a organização do 
evento já se prepara para re-
ceber fãs do esporte do mun-
do inteiro na capital fran-
cesa. Os organizadores do 
evento têm a expectativa de 
ultrapassar a marca de 10 
milhões de ingressos ven-
didos e bater o recorde da 
comercialização de bilhetes 
em uma Olimpíada. A en-
trada mais barata vai cus-
tar 24 euros (cerca de R$ 130 
na cotação atual).

“Queríamos ter um pro-
grama de bilheteira come-
çando com bilhetes a 24 eu-
ros para todos os desportos. 
Vai representar mais de um 
milhão de bilhetes a este pre-
ço”, disse Tony Estanguet, 
chefe do Comitê Organiza-
dor. “Esta é uma promessa 
muito forte. Dar acesso a to-
dos os esportes olímpicos. 
Metade dos ingressos custa-
rá menos de 50 euros.”

De acordo com Estan-
guet, a ideia é colocar 13,4 
milhões de ingressos à ven-
da, sendo 10 milhões para os 
jogos Olímpicos e 3,4 para os 
Paralímpicos - com a compe-
tição paralímpica tendo en-
tradas na faixa de 15 euros 
(R$ 81,60 na cotação atual). A 
bilheteria representa um ter-
ço da receita dos jogos, que 
pretende maximizar o reco-
lhimento com um maior nú-
mero de presentes.

A título de comparação, 
os jogos de Londres-2012 co-
locaram pouco menos de 9 
milhões de ingressos à ven-
da, com 8,2 milhões de entra-
das compradas. Em Atlan-
ta-1996, cerca de 8,3 milhões 
dos 11 milhões de bilhetes 
disponíveis foram vendidos. 
Ambas edições ficaram mar-
cadas pela grande presen-
ça do público. “É ambicioso. 
Acreditamos que os jogos de 
Paris 2024 serão únicos”, co-
mentou Estanguet.

A fase de registro para a 
obtenção das entradas terá 
início no final deste ano e 
será feita por uma platafor-
ma única e disponibiliza-
da somente pelas empresas 
CTS Eventim, France Billet e 
Orange Business Services. O 
canal também vai oferecer a 
opção da revenda de ingres-
sos aos clientes.

Na segunda etapa, um 
sorteio será realizado para 
ordenar o processo de aten-
dimento. Isso porque o nú-
mero de pessoas que devem 
buscar comprar os ingressos 
deve ser maior do que a car-
ga disponível. As vendas de-
vem começar, de fato, em fe-
vereiro de 2023.

Após a invasão da Ucrâ-
nia pela Rússia, houve dúvi-
das sobre se o registro seria 
restrito para cidadãos rus-
sos ou belarussos. O assun-
to deve ser tema de discus-
são nos próximos meses, 
segundo Estanguet. “Te-
mos tempo para decidir.”

Agência Estado
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A Uefa anunciou, na última  terça-fei-
ra, 22, por meio de seu site oficial, a rea-
lização e informações sobre a “Finalíssi-
ma”, torneio comemorativo entre Itália e 
Argentina, campeões de seus respecti-
vos continentes. Na Eurocopa, os italia-
nos venceram a Inglaterra nos pênaltis 
para se sagrarem campeões, já a Argen-
tina derrotou a Seleção Brasileira, no Ma-
racanã, e encerrou seu jejum de duas dé-
cadas sem títulos.

O jogo é parte de uma parceria entre 
a confederação europeia e a Conmebol, 
que foi renovado até 2028. Além da rea-
lização desse primeiro projeto, o acordo 
também prevê outros eventos entre sele-
ções e clubes da América do Sul e Euro-
pa no futuro.

A partida está marcada para ser dis-
putada no Estádio de Wembley, em Lon-
dres, no dia 1º de junho, cerca de cinco 
meses antes da Copa do Mundo no Ca-
tar. A Itália decidirá ainda em março se 
estará ou não no Mundial, após disputar 
a repescagem europeia, enquanto a Ar-
gentina já está classificada.

A identidade visual do torneio, deta-
lhada pela Uefa, representa uma “coroa 
de louros, que evoca unidade e triunfo”. 
Também é composto pelas fitas das cores 
dos participantes: o “Tricolore” da Itália e 
a “Albiceleste” da Argentina, que se unem 
em torno do troféu, denominado “CON-
MEBOL - Taça dos Campeões da UEFA”.

As fitas, destacadas pela Uefa no 
anúncio, simbolizam “os fortes laços en-
tre a confederações e o seu compromisso 
com o desenvolvimento do futebol para 

lá das suas zonas geográficas”.
Não é a primeira vez que um torneio 

desse tipo acontece. Em 1985 e 1993, Uefa 
e Conmebol realizaram dois confron-
tos nos mesmos moldes do que ocorre-
rá neste ano. Na primeira edição, a Fran-
ça superou o Uruguai, enquanto em 93, 
Maradona e a Argentina derrotaram a 
Dinamarca, campeã da Euro em 1992.

“Vinte e nove anos após a última edi-
ção, o relançamento deste jogo é fruto da 
parceria de longa data entre a Uefa e a 
Conmebol, e servirá de catalisador para 
o desenvolvimento global do futebol - 
unindo países, continentes e culturas”, 
afirmou a Uefa em comunicado oficial.

A venda dos ingressos se inicia na 
quinta-feira, 24, nos sites da Conmebol e 
da Uefa. Os preços variam entre 25 libras 
(163 reais) e 99 libras (646 reais).

Brasil e Chile se enfren-
tam, hoje, às 20h30, no Está-
dio Maracanã, pela 17ª roda-
da das Eliminatórias. Com o 
Brasil já classificado anteci-
padamente para o Mundial, 
no Catar, o jogo serve para 
cumprir tabela e novas ob-
servações do técnico Tite. Po-
rém, sua maior preocupação 
agora é com a ausência de jo-
gos do Brasil contra seleções 
europeias no atual ciclo para 
a Copa do Mundo, que será 
disputada no final do ano. E 
o lamento tem razão de exis-
tir: a falta de confrontos con-
tra equipes do Velho Conti-
nente é a maior das últimas 
sete décadas. Com apenas um 
confronto contra elas desde 
o Mundial da Rússia, o atual 
ciclo só supera o preparató-
rio para a Copa do Mundo 
de 1954 - ou seja, antes de o 
Brasil ser campeão pela pri-
meira vez.

Nos anos que antecede-
ram aquele Mundial, dis-
putado na Suíça, a seleção 
enfrentou apenas adversá-
rios sul-americanos, além de 
um confronto com o México. 
Agora, tem até aqui um úni-
co amistoso contra a Repú-
blica Checa, disputado em 
Praga em março de 2019. O 
Brasil venceu por 3 a 1, de vi-
rada - Roberto Firmino e Ga-
briel Jesus, duas vezes, mar-
caram os gols da equipe do 
técnico Tite.

A falta de jogos com os eu-
ropeus é motivada principal-
mente pela ausência de datas. 
Dois fatores acabaram sendo 
decisivos: o acúmulo de par-
tidas em sequência pelas Eli-
minatórias Sul-Americanas, 
motivado por adiamentos por 
causa da pandemia, e a cria-
ção da Liga das Nações da 
Uefa, que preencheu pratica-
mente todas as datas disponí-
veis pelas seleções europeias.

Com o fim das Eliminató-
rias marcado para este mês, 
a seleção terá até cinco datas 
para realizar amistosos antes 
de definir a lista de jogado-
res que irá para a Copa. Difi-
cilmente, contudo, a Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF) conseguirá preenchê
-las totalmente com confron-
tos diante de europeus. Pelo 
menos um desses jogos deve-
rá ser contra Argentina - seja 
a partida remarcada pelas 
Eliminatórias, seja o Super-
clássico das Américas, pre-
visto em contrato com patro-
cinador. O outro será contra 
uma seleção asiática.

Mas, desde que o Brasil 
garantiu vaga na Copa do 
Mundo do Catar, o técnico 
Tite tem reiterado sucessivas 
vezes a importância de en-
frentar seleções da Europa. 
Para ele, sem esses amistosos 
fica difícil fazer um paralelo 
do atual estágio do Brasil em 
relação ao das principais se-
leções de lá.

“O que a gente pode ava-
liar (no momento) é o nível 

das Eliminatórias Europeias 
e o nível das Eliminatórias 
Sul-Americanas” disse o trei-
nador em uma de suas coleti-
vas. “Objetivamente, não (dá 
para comparar). A gente pode 
responder talvez, mas não dá 
pra cravar, para que não fique 
uma coisa rasa Nós não te-
mos esse enfrentamento, en-
tão fica essa dúvida.”

Estatística
Nenhum dos cinco tí-

tulos do Brasil veio sem ao 
menos seis confrontos com 
europeus antes da disputa 
do Mundial. Num passado 
nem tão distante, jogos do 
Brasil contra adversários eu-
ropeus eram comuns. No ci-
clo que antecedeu a Copa do 
Mundo disputada no País, 
em 2014, por exemplo, fo-
ram 19 confrontos. Na oca-
sião, a quantidade de duelos 
foi turbinada pelo fato de o 
Brasil não ter disputado as 
Eliminatórias, além de ter 
sediado a Copa das Confe-
derações de 2013.

Antes disso, porém, 
eram comuns viagens pela 
Europa. “Nós fazíamos ex-
cursões uma vez por ano, 
jogávamos cinco partidas 
na Europa. Pegava Ingla-
terra, Alemanha, França, 
Hungria... Você tinha esse 
contato, via como era o fu-
tebol, a velocidade, a mar-
cação, como eles jogavam. 
Isso faz muita falta, esse in-
tercâmbio é bom. E é bom 
para os dois lados. O Tite 

com toda razão se lamen-
ta”, relembrou o técnico do 
tetracampeonato, Carlos Al-
berto Parreira, em entrevis-
ta recente ao Estadão

Histórico
Tite assumiu o Brasil em 

meados de 2016 e, antes da 
Copa do Mundo da Rússia, 
em 2018, também teve pouco 
espaço para enfrentar equi-
pes da Europa. Foram cinco 
jogos, incluindo dois já com 
o grupo de jogadores que foi 
chamado para a disputa do 
Mundial.

A falta de confrontos 
também joga luz em outra 
estatística pouco promisso-
ra. Nenhum dos cinco títu-
los conquistados pelo Bra-
sil ao longo da história veio 
sem pelo menos seis confron-
tos contra europeus antes da 
disputa.

O primeiro triunfo, na 
Suécia em 1958, por exemplo, 
foi precedido por 14 jogos con-
tra seleções europeias. Para a 
disputa do Mundial do Chile, 
em 1962, foram seis partidas. 
O Brasil foi para a Copa do 
México, em 1970, com 11 due-
los contra os europeus na ba-
gagem. Em 1994, no Mundial 
dos Estados Unidos, o tetra, 
com Carlos Alberto Parreira 
como treinador, veio com 15 
partidas. Finalmente, 14 jo-
gos contra seleções da Euro-
pa prepararam o Brasil para 
o penta de 2002, na Copa do 
Mundo disputada na Coreia 
do Sul e no Japão.

Uefa e Conmebol confirmam a realização do
torneio continental entre Argentina e Itália

finalíssima

Confronto é para cumprir tabela, mas a maior preocupação do técnico Tite é com ausência de jogos contra europeus

Brasil enfrenta o Chile no Maracanã
eliminatórias

Ednaldo Rodrigues é eleito
como novo presidente da CBF

Quase por aclamação, o baiano Ednaldo 
Rodrigues foi eleito, ontem, como novo presidente 
da CBF. No cargo de forma interina desde agosto do 
ano passado, ele recebeu 26 votos das federações, 
20 dos clubes da Série A e 19 dos clubes da Série B. A 
federação alagoana e a Ponte Preta foram os únicos 
que não votaram. Tão logo foi confirmada a votação, 
Ednaldo discursou como presidente. “Queremos virar 
a página da CBF, a página triste”, afirmou o novo 
mandatário da entidade. “Nós queremos agora abrir 
uma nova jornada no futebol brasileiro.”

Apesar da votação quase unânime, o pleito não foi 
exatamente tranquilo, o que tem sido comum em tudo 
o que envolve o poder na CBF nos últimos anos. Antes 
do início, o ex-vice-presidente Gustavo Feijó tomou a 
mesa montada para uso da comissão eleitoral e tentou 
impedir a votação. Ele alegou que a assembleia não 
poderia ser realizada devido a uma decisão judicial.

Fifa inicia a segunda fase
de venda de ingressos

A segunda fase da venda de ingressos para a 
Copa do Mundo do Catar começou ontem. Depois 
da etapa inicial, com a comercialização sendo feita 
através da solicitação de entradas, os torcedores 
vão poder adquirir os bilhetes por ordem de 
chegada no site da Fifa. As vendas ficam abertas 
até o dia 29 deste mês.

Esta será a última oportunidade para o torcedor 
garantir os ingressos com mais tranquilidade. 
Segundo a Fifa, após o sorteio que definirá os 
grupos do Mundial, a demanda deve aumentar 
consideravelmente. Os ingressos estarão 
disponíveis para todos os jogos, com exceção da 
partida de abertura e da final.

Quem deseja comparecer ao Catar para 
acompanhar a Copa terá quatro tipos de ingressos 
à disposição nesta fase: bilhetes individuais, 
ingresso ligado à equipe, quatro estádios e o de 
acessibilidade.

Curtas

Corinthians tem decisão
hoje contra o Guarani

O Corinthians enfrenta o Guarani pelas quartas 
de final do Campeonato Paulista, hoje, a partir das 
19h, na Arena Neo Química. O time dirigido pelo 
português Vítor Pereira tem apresentado evolução 
e vem de uma vitória suada no último domingo 
sobre o Novorizontino por 1 a 0, uma exibição que 
agradou ao comandante alvinegro. Se houver 
empate no tempo normal, a decisão será nas 
penalidades. Daniel Paulista, técnico do Guarani, 
falou sobre o confronto e fez questão de elogiar o 
Timão. "A gente já tem uma ideia do Corinthians. É 
um clube que passa por um momento de transição 
do seu comando técnico, com uma nova filosofia de 
trabalho, mas independente disso, é uma equipe 
que tem, individualmente, jogadores de um poderio 
técnico muito grande, de uma qualidade muito forte 
tanto na parte defensiva quanto ofensiva", disse.

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Jogadores do Corinthians no gol contra o Novorizontino

Agência Estado 
Marcio Dolzan

Agência Estado

Jogadores da Seleção Brasileira durante treinamento tático, realizado na Granja Comary, visando o jogo de hoje contra o Chile
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O Brasil registrou que-
da de 60,4% na média mó-
vel de óbitos por Covid-19 
desde o pico nas ocorrên-
cias causadas pela varian-
te Ômicron. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, o recuo 
foi de 895,36, em 18 de feve-
reiro, para 354,3, registra-
do na última segunda-feira 
(21). A média móvel de casos 
caiu 77,7% desde o dia 5 de 
fevereiro, quando a pande-
mia atingiu a máxima his-
tórica de casos, registrando 
média de 183 mil.

De acordo com a pasta, a 
vacinação contra a Covid-19 

é a principal responsável 
pela queda nos registros. 
Atualmente, 91,38% da po-
pulação acima de 12 anos 
está vacinada com a primei-
ra dose (D1) e 85,35% desse 
mesmo público está imuni-
zada com a dose única ou 
com a segunda dose (D2).

Pesquisa da Universida-
de de Oxford indica que a 
vacinação aumenta em até 
cem vezes a imunidade con-
tra a doença. Até o momen-
to, 41% do público vacinável 
tomou o reforço. Atualmen-
te, 59,4 milhões de brasilei-
ros estão prontos para o rece-
bimento da dose de reforço, 
mas ainda não voltaram aos 

postos de vacinação. A mes-
ma pesquisa indica que 17,6 
milhões de pessoas só rece-
beram a primeira dose.

Ao todo, foram distribuí-
das 464,8 milhões de vaci-
nas contra a Covid-19. Des-
sas, 391,5 milhões de doses 
chegaram aos braços dos 
brasileiros como D1 e D2 – 
respectivamente 171,8 mi-
lhões e 153,7 milhões.

Na etapa da dose de re-
forço, 63,3 milhões de brasi-
leiros acima de 18 anos, pú-
blico-alvo dessa estratégia, 
receberam a proteção. Quan-
to ao público infantil, 8,9 mi-
lhões de crianças entre 5 e 11 
anos tomaram a D1.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação contra a doença é a principal responsável pela queda nos registros

Média móvel de óbitos cai 60,4%
APÓS PICO DA ÔMICROM

Agência Brasiln 

Pesquisa da 
Universidade 
de Oxford 
indica que 
a vacinação 
aumenta em 
até cem vezes 
a imunidade

(Valéria de Almeida)

1455 — Papa Nicolau V
1905 — Júlio Verne, 
romancista, poeta e dramaturgo francês
1945 — Francisco Duarte Lima, 
advogado, jornalista e político (PB)
1997 — Alípio Martins, cantor brasileiro
1997 — Walter Clark, 
produtor e executivo brasileiro
2012 — João Mineiro, cantor brasileiro
2019 — José de Anchieta Noia, 
político e empresário (PB)
2019 — Altemir Garcia, 
ator, poeta, compositor e empresário (PB)

Mortes na História

Obituário

Paulo Victor Damasceno
17/3/2022 – Aos 34 anos, em 
Goiânia (GO), após fazer uma 
cirurgia bariátrica. Jornalista 
esportivo que era conselheiro 
tutelar e coordenava um projeto 
social de futebol para mais de 
cem crianças. Trabalhou como locutor esportivo 
na Rádio Bandeirantes e na Rádio Difusora da 
capital de Goiás.

Foto: Facebook

Alberismar Pereira Clementino
20/3/2022 – Aos 63 anos, no 
Sítio Carrasco, na zona rural de 
Cachoeira dos Índios, Sertão 
paraibano, vítima de uma descarga 
elétrica. Foi achado morto quando 
estava em sua roça e um possível 
fio de energia se rompeu vindo a atingir a vítima.

Foto: Reprodução

Márcio Kleyson
21/3/2022 – Aos 29 anos, na BR-104, 
em Remígio (PB), assassinado. 
Soldado da Polícia Militar do Rio 
Grande do Norte, lotado no 15o 
BPM, na cidade de Jaçanã (RN), foi 
morto após sofrer um disparo de 
arma de fogo e perder o controle da motocicleta 
que pilotava.

Foto: AgoraRN

Aforismo
Mesmo com a dor, a tristeza 

e a saudade dilacerando 
nosso peito e ameaçando 
estraçalhar nossa alma, a 
morte continua sendo uma 
didática experiência a nos 

ensinar a difícil, porém 
prazerosa, arte de viver.”

(Mariana Moreira)
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Dia desses, integrei uma comitiva de recepção 
ao general de brigada Marcelo Pereira Lira de 
Carvalho, que veio a Campina Grande visitar 

o Memorial Cívico Militar Evaldo Nóbrega e isso me 
fez lembrar o primeiro general que conheci, o general 
Reynaldo Mello de Almeida, filho do grande José 
Américo de Almeida, que, com exemplar currículo, 
alcançou o posto máximo na carreira militar, com 
assento no Superior Tribunal Militar, e faleceu aos 92 
anos no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 2006. 
Mas antes disso, tive o privilégio de o conhecer. 

Ele era primo de meu esposo Humberto de 
Almeida, eles eram próximos desde a juventude e, 
em 1996, sabendo de sua vinda à Paraíba, Humberto 
o convidou para passar um dia na nossa Fazenda 
Muçambê, zona rural do município de Massaranduba. 
Eu não o conhecia pessoalmente, mas quando soube 
que um general viria conhecer a fazenda quase entrei 
em pânico, pois era uma segunda-feira e a recepção 
seria no sábado.

Foi uma loucura! Deixei a casa e as crianças 
aos cuidados dos empregados, peguei o carro e fui 
direto para a fazenda, fazia tempo que eu não ia lá e, 
com certeza, tinha muita coisa para botar nos eixos. 
Saindo da BR-230, na estrada de terra, entre curvas e 
buraqueira, eu ia antecipando na mente o que teria por 
fazer, nunca tinha conhecido um general, só o nome já 
me fazia tremer, e um monte de bobagens me vinha à 
mente: será que eu teria de perfilar os trabalhadores da 
fazenda para ele passar em revista? Teria eu de prestar 
continência? Fiquei tão militarizada no pensamento 
que quando a fazenda se fez visível ao longe, com suas 
palmeiras imperiais perfiladas na alameda de entrada, 
vi um pelotão guarnecendo o solar da Muçambê.

Assim que cheguei, a brigada serviçal estava a 
postos me aguardando para demarcar as tarefas: 
faxina das dependências da casa, podas no jardim, 
polimento de talheres, baixelas, separar louça, cristais, 
lavar redes, cobertores, toalhas e, sobretudo, lustrar os 
troféus da fazenda para concorrer com as medalhas 
que, decerto, o general viria ostentando na farda.

Passei a semana inteira “acampada” na fazenda, 
quase sem comunicação com a cidade, porque o 
telefone celular naquele tempo era praticamente 
inútil em zona rural, só havia um lugar, no meio do 
nada, onde com muito esforço se conseguia algum 
sinal fraco. A faina era intensa e parecia interminável, 
toda hora tinha um problema para eu determinar a 
solução e, de compensador, apenas o entardecer, 
quando o sol descia o horizonte deixando tons 
dourados sobre os pastos, o grasnar dos tetéus 
anunciando a noite, os ressoares de conversas 
dos empregados na cozinha e, ao longe, as luzes 
iluminando a cidade Rainha da Borborema.

Na véspera, praticamente tudo estava ajustado, 
alimentos para a preparação da refeição, um capão 
e um carneiro para serem abatidos, doce de leite e 
frutas colhidas no pomar, acerolas e graviolas para 
sucos, e as necessárias orientações à cozinheira e às 
copeiras, que se alegravam com o ensaio de como 
bem servir. A noite passou rápida e despertei com a 
sinfonia dos pássaros e a bruma cobrindo os pastos 
com sua manta nébula. Meu marido chegou pelas dez 
horas e pouco depois o aviso do porteiro anunciava a 
chegada do ilustre convidado.

Vestido à paisana, confesso que, à primeira vista, 
me decepcionei com o general (cadê as medalhas? 
Pensei comigo), mas era um homem gentil, educado, 
reservado e austero. Depois do almoço, um descanso 
nas redes da varanda, mais tarde um tour pela 
propriedade e, no retorno, biscoitinhos de goma 
com um chá de melissa fresquinho. O general ficou 
deliciado com o chá e quando eu disse que a erva 
foi colhida da minha horta, ele teve a curiosidade de 
conhecer. Fomos até a horta e ele, com andar pausado 
e mãos postas para trás, passava em revista até 
que parou diante de uma touceira de muçambê que 
seu Zezinho, o cuidador, havia transplantado para 
o canteiro para afugentar insetos. Com voz grave, 
ele se dirigiu ao cuidador: “O senhor não sabe que é 
ilegal ter isso aqui plantado?”. Na certa, ele confundiu 
com a cannabis, mas seu Zezinho logo acertou os 
pontos dizendo: “Ói, dotô general, isso é muçambê, 
é planta do mato que tem por todo canto aqui”. O 
general olhou em volta e viu que o mesmo arbusto 
tomava naturalmente os campos e, com o semblante 
tranquilizado, gentilmente me parabenizou pela horta 
e perguntou: “A senhora ainda tem um chazinho?”.

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando o general 
Reynaldo de Almeida

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

Campina Grande – IHCG

Raimundo Rodrigues Nonato
20/3/2022 – Aos 66 anos. Servidor 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), do Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes 
(CCHLA) e atualmente estava 
trabalhando no Centro de Ciências 
Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), em 
Bananeiras, onde estava há dois anos. Originário 
da antiga Guarda Portuária, em Cabedelo, na 
UFPB trabalhava na vigilância.

Foto: Reprodução

Victor
21/3/2022 – Aos 32 anos, em João 
Pessoa, vítima de homicídio. 
Colombiano foi morto a tiros no 
bairro Colinas do Sul, em frente à 
sua casa. Ele emprestava dinheiro 
a juros e estava sendo ameaçado 
de morte. Os disparos foram efetuados por dois 
homens que chegaram ao local em um carro. A 
polícia investiga o caso.

Foto: Reprodução

Idalício Manoel de Oliveira Filho
19/3/2022 – Aos 94 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ). Jornalista era 
o funcionário mais antigo da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Ao 
longo dos 45 anos de carreira, 
trabalhou em 14 administrações, 
com dez prefeitos diferentes.

Foto: Reprodução

Don Young
18/3/2022 – Aos 88 anos, enquanto 
viajava em um voo para o Alasca, 
Estados Unidos, de causa não 
informada. Deputado republicano 
dos Estados Unidos que atuava no 
Congresso desde 1973. Era o único 
representante da Câmara do Alasca e foi o membro 
mais antigo do atual Congresso norte-americano.

Foto: Divulgação

Maria Helena
20/3/2022 – Aos 76 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ), em decorrência 
da diabetes. Considerada a 
“eterna” porta-bandeira da 
Imperatriz Leopoldinense. Seis 
vezes campeã pela escola de 
samba, tinha como mestre-sala o próprio filho, 
Chiquinho. A dupla empunhou o pavilhão da 
Imperatriz de 1983 a 2005. Nascida em São João 
do Nepomuceno (MG), em 1945, chegou ao Rio 
de Janeiro nos anos de 1960. Trabalhou como 
empregada doméstica e costureira.

Foto: Redes Sociais

Gastão Cruz
20/3/2022 – Aos 80 anos, em Lisboa, 
Portugal, de causa não revelada. 
Poeta, crítico literário, professor e 
tradutor português. Nascido em 
Faro, em 20 de julho de 1941, era 
licenciado em Filologia Germânica 
pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa. Começou a escrever ainda como 
universitário e publicou seu primeiro livro, ‘A Morte 
Percutiva’, em 1961.

Foto: Reprodução
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Procuradoria acionou a Justiça para que a IBGE inclua dados sobre “identidade de gênero” e “orientação sexual”

MPF quer mudanças no Censo 2022
população lgbtqia+

Agência Estado 
Com agências internacionais

Agência Estado

O Ministério Público Fede-
ral acionou a Justiça para que 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) in-
clua campos para identifica-
ção de “identidade de gênero” 
e “orientação sexual” nos ques-
tionários do Censo 2022 e em 
futuras pesquisas. A Procu-
radoria argumenta que o fato 
de não haver um “perfil social, 
geográfico, econômico e cul-
tural” da comunidade LGBT-
QIA+ no Brasil resulta em um 
“verdadeiro empecilho” para 
a formulação de políticas pú-
blicas focadas nas necessida-
des de tal população.

“O censo demográfico do 
IBGE ignora totalmente a iden-
tidade de gênero e a orientação 
sexual em seus questionários. 
Trata-se de uma verdadeira li-
mitação em sua metodologia 
censitária, que, além de ex-
cluir importante parte da po-
pulação brasileira do retrato 
real que deve ser demonstra-
do pela pesquisa, também res-
tringe o alcance das políticas 
públicas que efetivam os seus 
direitos fundamentais”, sus-
tenta o procurador regional 
dos Direitos do Cidadão, Lu-
cas Costa Almeida Dias.

A ação foi apresentada ao 
juízo da 2ª Vara Federal em Rio 
Branco após representação do 
Centro de Atendimento à Víti-
ma (CAV) do Ministério Públi-
co do Estado do Acre.

A petição inicial classifica 
como ‘crucial’ que o censo cap-
te o máximo da diversidade da 
população: “Sem esse conheci-
mento, subpopulações impor-
tantes tornam-se invisíveis e 
iniciativas para coletar dados 
representativos são severa-

mente limitadas, senão invia-
bilizadas, como é o caso atual 
da população LGBTQIA+”.

Nessa linha, a Procurado-
ria explica como dados oriun-
dos do censo são essenciais 
para que as políticas possam 
ser projetadas eficazmente. 
O Ministério Público Federal 
frisa que a população LGBT-
QIA+ “enfrenta vários encar-
gos pessoais e sociais relacio-
nados à saúde física e mental, 
altas taxas de suicídio, disfun-
ções familiares, discrimina-
ção, falta de moradia e empre-
go, marginalização e barreiras 
ao acesso a serviços públicos 
que demandam apoio gover-
namental direcionado”.

A ação destaca que o Brasil 
é o país onde mais ocorreram 
relatos de violência contra a 
população LGBTQIA+ pelo 13o 
ano consecutivo. Além disso, 
o documento cita estudo rea-
lizado pela ONG TODX sobre 
violências contra a comunida-
de em 2018 e 2019 que revelou 
uma “realidade assustadora” 
sobre o volume de subnotifica-
ções nos casos de LGBTfobia.

Em dezembro, a Procura-
doria da República no Acre 
chegou a abrir um inquérito 
civil sobre a falta de pergun-
tas, no questionário do Censo, 
sobre comunidade LGBTQIA+. 
Na ação, o Ministério Público 
Federal rebate alguns dos ar-
gumentos apresentados em 
nota pelo IBGE após a notícia 
de instauração da apuração.

Um dos pontos citados pela 
Procuradoria é a alegação do 
Instituto de que a “investiga-
ção de gênero” seria conside-
rada quesito sensível e pode-
ria impactar na coleta de todas 
as demais informações coleta-
das. O Ministério Público Fe-
deral sustenta que o tratamen-

to de dados sensíveis “não é 
novidade” no questionário do 
IBGE, indicando que o “quesi-
to sobre cor e raça também faz 
parte desse grupo”.

O MPF também rebateu ar-
gumento de que a Justiça Fede-
ral negou, em 2019, uma ação 
que pedia a inclusão, no cen-
so 2020, de pergunta visando 
a contagem da população tran-
sexual. A Procuradoria ressal-
ta que, na ocasião, foi acolhido 
o argumento do IBGE de que 
o pleito era inédito no mundo 
e que apenas Grã-Bretanha e 
Austrália começaram a desen-
volver pesquisas para incluir 
questões exclusivamente so-
bre orientação sexual.

Agora, a ação diz apresentar 
metodologia censitária adequa-
da para incluir questões sobre 
orientação sexual e identidade 
de gênero no Censo 2022, con-
forme já realizado pela Ingla-
terra, País de Gales, Escócia, Ca-
nadá e Nova Zelândia. “Se antes 
não havia metodologia adequa-
da, nem questionários seme-
lhantes em outros países, hoje 
não faltam referências interna-
cionais sobre como incluir se-
xualidade e gênero no censo de-
mográfico”, diz o documento.

Pepita Ortega 
Agência Estado

Estudantes de Escola Cidadã
fazem visita ao jornal A União 

empresa pedagógica

Comissão rejeita punir partidos 
que descumprem cota feminina

câmara dos deputados

n 

Pelo 13o ano 
consecutivo, 
Brasil é o país 
onde mais 
ocorreram 
relatos de 
violência 
contra a 
população 
LGBTQIA+ 

Alunos conheceram os ambientes de redação, revisão, arquivo e parque gráfico do jornal A União

Estudantes da Escola Ci-
dadã Integral Técnica (Ecit) 
Dom José Maria Pires, em 
João Pessoa, visitaram, na 
tarde de ontem, as depen-
dências da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC). 
Acompanhados dos profes-
sores, eles conheceram os 
ambientes da produção, re-
dação, revisão e impres-
são do Jornal A União, bem 
como o arquivo do impresso 
centenário e o funcionamen-
to do parque gráfico.

A visita faz parte do pla-
nejamento da disciplina de-
nominada “empresa peda-
gógica”, do curso técnico de 
administração, que apro-
xima os alunos da realida-
de do mercado de trabalho. 
Segundo o professor Kilda-
re Rodrigues, esse contato é 

importante porque propor-
ciona aos estudantes a opor-
tunidade de observar, pre-
sencialmente, as rotinas de 
uma empresa. “É muito im-
portante para que o aluno 
tenha a experiência prática 
de como se dá o funciona-
mento técnico de uma em-
presa, observando aspectos 
como organização, hierar-
quia e estrutura de traba-
lho, uma vez que eles não 
tiveram, ainda, experiên-
cias com estágios”, afirmou. 

O estudante Jonatan 
Caio, de 17 anos, ficou en-
tusiasmado com a visita. Ele 
conta que vai aplicar o que 
aprendeu durante sua pas-
sagem pela EPC nos seus 
estudos em sala de aula. 
“A gente tem que unir teo-
ria e prática, e visitar espa-
ços como este faz com que 
a gente tenha uma visão de 
como é a realidade do mer-

cado de trabalho” destacou. 
Além de o Jornal A 

União, os alunos da Ecit 
Dom José Maria Pires tam-
bém visitaram, anteontem, 
os estúdios da Rádio Taba-
jara. Para o diretor de Mídia 
Impressa, William Costa, 
essas parcerias entre a EPC, 
estudantes, pesquisadores, 
e outros agentes, é funda-
mental porque estreita as re-
lações com a sociedade.

“Essas visitas são muito 
importantes e gratificantes, 
porque fornecem conheci-
mento às pessoas que que-
rem saber como é o funcio-
namento de uma empresa 
de comunicação pública. 
São esses visitantes que le-
vam as nossas informações 
para os seus locais de es-
tudo, de pesquisa e, com 
isso, ajudam a divulgar o 
nosso trabalho”, ressaltou 
William Costa.

A Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados que 
analisa a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 18/21 
rejeitou ontem o destaque que 
determinava punição a parti-
dos políticos que não aplica-
ram os recursos do fundo 
partidário na criação e manu-
tenção de programas de pro-
moção e difusão da partici-
pação política das mulheres.

No relatório da deputada 
Margarete Coelho (PP-PI), 
aprovado anteontem, a parla-
mentar se posicionou contrá-
ria à anistia aos partidos que 
descumpriram a cota míni-
ma de recursos para mulhe-
res e negros em eleições pas-
sadas. A deputada manteve 
as punições para os partidos 
que não respeitaram o míni-
mo de 30% de mulheres can-
didatas nas eleições anterio-
res à PEC.

O texto aprovado estabe-
lece que não serão aplicadas 
sanções aos partidos, inclu-

sive de devolução de valores, 
multa ou suspensão do fundo 
partidário, que não cumpri-
ram a cota mínima de recur-
sos ou que não destinaram 
os valores mínimos de sexo 
e raça nas eleições passadas.

A PEC segue uma decisão 
de 2018, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que deter-
minou que a distribuição de 
recursos do fundo partidário 
destinado ao financiamento 
das campanhas eleitorais di-
recionadas às candidaturas 
de mulheres deve ser feita na 
exata proporção das candida-
turas de ambos os sexos, res-
peitado o patamar mínimo 
de 30% de mulheres.

Na ocasião, a Corte tam-
bém decidiu pela obrigação 
de uso de 5% do fundo par-
tidário para a promoção da 
participação política das mu-
lheres já prevista na Lei dos 
Partidos Políticos. O texto 
aprovado ontem na comis-
são estabelece uma anistia 
para quem não cumpriu as 
regras nas eleições anteriores.

Na votação dos destaques 

do PSOL e do Novo, contrá-
rios à anistia, a relatora vol-
tou a defender a manutenção 
do texto, com o argumento de 
que a ação dos partidos nas 
eleições de 2020 foi dificul-
tada pelas restrições da pan-
demia do novo coronavírus.

“[O texto] tem esse condão 
de reconhecer que os partidos 
não conseguiram gastar [os 
recursos previstos na legisla-
ção] por conta da pandemia, 
e essa justificativa, para mim, 
é insuperável”, disse a relato-
ra deputada Margarete Coe-
lho, acrescentando que “po-
rém, sem ser ingênua, não sei 
se todos os partidos cumpri-
riam a cota se não estivésse-
mos em um momento de pan-
demia. Mas não vou partir do 
pressuposto de que haveriam 
em todos os partidos esse âni-
mo de burlar essa cota”.

A matéria seguirá para o 
plenário da Câmara dos De-
putados e precisará do voto 
de pelo menos 308 deputa-
dos, em dois turnos. Se não 
for modificado, o texto segue 
para promulgação.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Foto: Ortilo Antonio

Morreu ontem, ao 84 anos 
a diplomata Madeleine Al-
bright, a primeira mulher a 
chefiar o Departamento de 
Estado americano. Ela foi a 
responsável por ditar os ru-
mos da diplomacia dos Esta-
dos Unidos durante o segun-
do mandato do presidente Bill 
Clinton (1997-2001). No seu 
mandato, os EUA participa-

ram da Guerra do Kosovo, em 
1999. Ela sofria de câncer

“Incansável defensora dos 
direitos humanos e da demo-
cracia, Madeleine Albright 
morreu cercada de parentes e 
amigos”, disse sua família em 
comunicado.

Nascida em Praga, na Re-
pública Checa, em 1937, em 
uma família judia, emigrou 
para os Estados Unidos aos 
11 anos. Em virtude de sua 
carreira meteórica na diplo-

macia, chegou a ser compa-
rada com a ex-premiê britâ-
nica Margaret Thacher pelo 
pioneirismo na alta burocra-
cia de Washington. Além de 
secretária de Estado, ela tam-
bém serviu como embaixado-
ra americana na ONU.

O departamento de Esta-
do lamentou a morte de Al-
bright. “Foi uma pioneira e 
abriu as portas para muitas 
diplomatas”, disse o porta-voz 
Ned Price.

Morre primeira mulher a chefiar 
diplomacia dos Estados Unidos

madeleine albright

n 
Além de 
secretária 
de Estado, 
Madeleine 
Albright 
também 
atuou como 
embaixadora 
americana 
na ONU

Madeleine Albright no encontro do Fórum Econômico Mundial em 2000

Foto: Fórum Econômico Mundial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público aos interessados, o seguinte resultado: A empresa FARMAGUEDES CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada 
no CNPJ nº 08.160.290/0001-42, vencedora de vários itens com o valor de R$ 36.064,00 (trinta 
e seis mil e sessenta e quatro reais), a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 21.596.736/0001-44, vencedora de vários itens com o valor de R$ 
3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais), a empresa ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 31.187.918/0001-15, vencedora de vários itens com 
o valor de R$ 138.615,00 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e quinze reais). Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “b” da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor 
da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, o certame 
será encaminhado ao Prefeito para fins de homologação/adjudicação. 

Aguiar-PB, 22 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Tomada de Preços n° 00008/2022, para prestação dos serviços técnicos especia-
lizados, do seu objeto à empresa IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, cadastrado no CNPJ Nº 
10.954.450/0001-77, vencedor com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e 
com o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil  reais).  

Aguiar - PB,  23 de março de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Sendo consideradas HABILITADAS as pessoas físicas 
e empresas: O Sr. Manoel Rafael Silva Rodrigues, o Sr. Damião de Bozano Moura da Silva, o Sr. 
Francisco Sabino Sobrinho, a Srª. Evelyn Vilma Leite Valdez, a Srª. Luzia Eva Neta Cruz, a Srª. 
Jaciara Pereira Alves, a Srª. Rozeilda Matias Leite, a Srª. Onelia Batista Arantes Lima, o Sr. José 
Dantas Pereira, a Srª. Rayssa Pereira Suassuna Cabral de Lucena, a Srª. Zelia Maria Freire de 
Albuquerque, a empresa Gaudêncio Mendes de Sousa Filho – ME, o Sr. Damião José da Silva e 
a Srª Roseli Mendes Pedrosa Paulino. Foi considerada INABILITADA a Srª Elisandra Andrade da 
Costa Araújo, cadastrada no CPF nº 010.410.214-45. Abre-se vistas aos interessados do inteiro 
teor da decisão da Comissão de Licitação. Não havendo qualquer impugnação da decisão fica 
determinado o dia 01 de abril de 2022 às 07:30 (sete e trinta) no mesmo local para abertura dos 
envelopes de propostas de preços, cujo resultado será publicado na imprensa oficial da mesma 
forma do aviso, atendendo ao art. 109, I “a” da Lei nº 8.666/93. 

Aguiar-PB, 22 de Março de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição de 
Material de Limpeza para atender a demanda do município de Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto 
a: ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 73.249,35; CIRURGICA 
OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 3.396,00.

Alcantil - PB, 16 de Março de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição de Material 
de Limpeza para atender a demanda do município de Alcantil – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA 
LTDA - R$ 73.249,35; CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 3.396,00.

Alcantil - PB, 22 de Março de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do município de Alcantil – 
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Alcantil: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 MANTER AS 
ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 04.004 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E 
ESPORTES 12.361.1005.2006 MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 12.361.1005.2008 
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 12.365.1005.2013 DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 13.392.1007.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE CULTURA NO MUNICÍPIO 06.006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 DE-
SENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 07.007 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE 
ASSISTÊNCIA 08.008 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00063/2022 - 22.03.22 - CI-
RURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 3.396,00; CT Nº 00064/2022 - 22.03.22 
- ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 73.249,35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:30 hs do dia 24 de Março 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, 
que objetiva: Aquisição parceladas de Carne, Frango, Linguiça Calabresa, Salsicha, destinados a 
Merenda dos alunos da rede municipal de ensino e para o desenvolvimento dos programas, ações 
e atividades das Secretarias do Município de Araçagi. Justificativa: Razões de interesse público. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaraca-
gipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 23 de Março de 2022
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2022, Contratação de 

empresa do ramo pertinente a atividades paisagísticas atendendo as necessidades da Secretaria 
de Meio Ambiente, para o dia 28 de Março de 2022 às 15:30 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: 
licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 23 de Março de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.
gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Objeto: Contratação 
de Pessoa Jurídica para prestar serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 
resíduos sólidos da saúde das classes A, B e E, gerados pelas unidades de saúde do município 
de Araruna/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 06 de abril de 2022. Início da fase 
de lances: 09:15 horas do dia 06 de abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Araruna - PB, 23 de março de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente diversos, destinados 
a atender as necessidades da Secretaria da Administração Municipal e Fundo Municipal de Saúde 
de Araruna–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Orçamento 
de 2022 - Recursos próprios do Município/Recursos federais. 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 
Ficha: 04.122.0002.2004 – MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE 02.020 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Ficha: 04 122 0002 2006 MANUT.DAS ATIV.DA COORD.
ADMINISTRATIVA REGIONAL 2.050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Fichas: 12 361 0005 2012 
MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% 12 361 0005 2013 MANUT.DAS 
ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE 02.070 - SECRETARIA DE CIDADANIA, 
TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA Ficha: 08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV.
DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS 02.080 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS 
E SERVIÇOS URBANOS Fichas: 15 452 0022 2044 MANUT.DAS. ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE 
LIMP.PUBL. E MEIO AMBIENTE 02.090 - SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO RURAL Ficha: 20 608 0011 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOL-
VIDA PELA SECRETARIA 23 333 0034 2054 MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL 02.110 
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fichas: 008 244 0033 2059 MANUT.DAS ATIV.
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 03.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Fichas: 10 
301 0012 2066 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS 10 302 0012 2067 COORD.DAS ATIV.DO 
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10 302 0012 2077 COORD.MANUT. DAS ATIVIDADES 
DO SAMU–SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL 10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS 
SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS 10 302 0012 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
PRONTO ATENDIMENTO Elemento de Despesa: 33903099 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Araruna e: CT Nº 00036/2022 - 23.03.22 - TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 
90.000,00; Fundo Municipal de Saúde de Araruna: CT Nº 10036/2022 - 23.03.22 - TEM DE TUDO 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:30 horas do dia 11 de Abril de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE 
A a Z, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA 
DA ABC FARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 120/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33681020. E-mail: cplareial2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 23 de Março de 2022
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2022
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 DV00016/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES PARA TRATOR JOHN DEERE, 
DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-
NICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MULT DIESEL 
AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 16.000,00.

Belém - PB, 23 de Março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES PARA TRATOR JOHN DEERE, 
DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2022. DOTAÇÃO: 08.01 
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE AGRITULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 245.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00095/2022 - 23.03.22 - MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES PARA TRATOR JOHN DEERE, 
DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2022. DOTAÇÃO: 
08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTER AS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRITULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 245.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00095/2022 - 23.03.22 - MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA - R$ 16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - ADITAMENTO DE PRAZO Partes: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 20.010.332.0001-64. Ref. TP 00004/2020. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO PEDROSA, S/N 
- CENTRO - BELÉM/PB, CONFORME OPERAÇÃO Nº 0903.004718/2020. Extrato do 5º. TERMO 
ADITIVO ao Contrato n.º 00099/2020, com a empresa acima mencionada, correspondente ao ADITI-
VO DE PRAZO 6 (seis) meses. passando sua vigência perdurar de 25.02.2022 até 25.08.2022, sob 
a dotação orçamentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.301.0428.1022 CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADES DE SAÚDE 500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 371.4.4.90.51.01 
OBRAS E INSTALAÇÕES 601. TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 373.4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assina-
turas da prorrogação contratual em: 25/02/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE FINANÇAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
55.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04.01 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 107.3.3.90.39.01 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 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 185.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 199.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 
15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 212.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
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 242.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0468.2045 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 301.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00092/2022 - 23.03.22 - APARECIDO 
FRANKLIN SOARES 03070176488 - R$ 42.800,00; CT Nº 00093/2022 - 23.03.22 - FERNANDO 
AUTO PEÇAS LTDA - R$ 342.000,00; CT Nº 00094/2022 - 23.03.22 - MULT DIESEL AUTO 
PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 267.350,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MELHOR ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Re-
gistro de Preços nº AD00001/2022 - Ata de Registro de Preços nº 00003/2022, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00003/2022, realizado pelo PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA. DOTAÇÃO: 01.01 GABINETE DA PREFEITA 04.122.0021.2002 
MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 21.33.90.39.014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
44.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 03.01 SECRETARIA 
DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 55.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 107.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
540 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 
116.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 541 TRANSFE-
RENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF 123.3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 
– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT 12.361.0188.2020 OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 136.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURICA 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 IMPOS-
TOS 185.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 06.01 
SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 199.3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES 
DA SEINFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 212.3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 15.451.0575.2032 MANTER AS ATIVIDADES 
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
229.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 08.01 SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 MANTGER AS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 242.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.0468.2045 MANTER 
AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 301.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA JURIDICA 08.244.0487.2054 MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 353.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURIDICA 669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 
358.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.0428.2057 MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS 
COVID–19 602 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 387.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAUDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 414.3.3.90.39.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DFO GOVERNO FEDERAL 429.3.3.90.39.01 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 23/03/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00091/2022 - 23.03.22 - GRAFICA 
FREI DAMIAO LTDA - R$ 405.996,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2022– PMBV 

A Prefeitura Municipal de BOA VENTURA/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de execução de empreitada por preço unitário, às 
09:00 (NOVE) horas do dia 08 DE ABRIL DE 2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA EMÍLIA DINIZ ALVARENGA – 
BOA VENTURA. A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada no Centro Administrativo Municipal da Prefeitura Municipal de BOA VENTURA, Rua 
Emília Leite, nº 05, Boa Ventura/PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de BOA VENTURA (http://boaventura.pb.gov.
br/acesso-a-informacao/licitacoes) ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir 
da publicação deste aviso.

BOA VENTURA-PB, 22 de março de 2022.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Presidente da CPL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
TORNAR SEM EFEITO O AVISO DE ABERTURA DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
A Pregoeira Substituta no uso das atribuições legais que lhe confere, resolve: TORNAR SEM 

EFEITO, a publicação do AVISO DE ABERTURA referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, 
publicado no DIÁRIO OFICIAL na página 309 do dia 23 de março de 2022.

Cabedelo, 23 de março de 2022.
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para fornecimento de bebedouros industriais em aço inox, e bebedouros infantis em plástico “ABS, 
para atender Unidades de Ensino da Rede Municipal de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 06 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 06 de Abril de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 22 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 
LEONARD MOZART – POLICLÍNICA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Abril 
de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 08 de Abril de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitaca-
ocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 23 de Março de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

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

CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa para aquisição de coletes balístico, para atender as demandas da STTP; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R$ 36.000,00.

Campina Grande - PB, 22 de Março de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.023/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.023/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI, com vistas à contratação de Locação 
de Imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 – Prata, destinado ao funcionamento do Programa 
Bolsa Família e Cadastro único – até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, inciso X, e 
art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1019.2136 
Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 08 de Março de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.018/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.018/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO, com vistas a Contratação de 
Locação de Imóvel situado a Rua Maria da Costa Agra, 22, Centro Distrito de Galante, Campina 
Grande, destinado ao funcionamento do CRAS GALANTE, até 31 de dezembro de 2022, embasada 
no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 23.500,00 (vinte 
três mil e quinhentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 08.243.1019.2135. Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 08 de Março de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.019/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa 
nº 2.05.019/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contrata-
ção com a pessoa física: ANTÔNIO DA CUNHA SILVA, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Deputado Raimundo Asfora, 14 A – Serrotão - São Januario, destinado ao 
funcionamento do CRAS  Mutirão, até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, inciso X, e 
art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$  14.000,00 (Quatorze mil reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2135 
(Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 07 de Março de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.024/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.024/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANA PEREIRA DA COSTA, com vistas a contratação de Locação de Imóvel 
situado a Rua República Federal da Alemanha, nº 155 – Bairro das Nações – Campina Grande, 
destinado ao funcionamento da Casa da esperança I – até 31 de dezembro de 2022, embasada 
no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 80.000,00 
(Oitenta mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Progra-
mática:08.243.1018.2125 (Ações das Casas da Esperança I, II, III e IV). Elemento da Despesa: 
3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 08 de Março de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.017/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.017/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: REGINALDO ARAÚJO DA SILVA, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Jesuíno Alves Correia, Nº 303 – Cruzeiro - Campina Grande, PB – destinado 
ao funcionamento do CRAS BORBOREMA – até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, 
inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 17.500,00 (dezessete 
mil e quinhentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 08.243.1019.2135 (Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de 
Recursos: 16600000.

Campina Grande, 08 de Março de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.028/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.028/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO com vistas a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 
SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO – 885– LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 
DA ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE até 31 de dezembro de 2022, embasada 
no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 14.300,00 (qua-
torze mil e trezentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 08.243.1018.2129 (Ações da Rede Especializada). Elemento da Despesa: 3390.36. 
Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 14 de março de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.022/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.022/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: EZEQUIEL LIMA, com vistas a Contratação de Locação de Imóvel situado a 
Rua  Cristo Redentor, nº 70 – Catolé, destinado ao funcionamento da Associação de Moradores da 
Comunidade Nossa Senhora Aparecida até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, inciso X, e 
art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), cujas despesas 
correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2129   (Ações dos 
serviços da rede especializada ). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 15001000

Campina Grande, 08 de Março de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.030/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.030/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Oscar Guedes de Moura, 35 – Bodocongó, destinado ao funcionamento do 
CRAS – PEDREGAL até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, 
da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2135 
(Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 14 de março de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.032/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.032/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: VALDEMIR MENDES DA SILVA, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Maria da Salete de Castro Brasileiro, 98 AB – Distrito de São José da Mata, 
destinado ao funcionamento do CRAS – São José da Mata até 31 de dezembro de 2022, emba-
sada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 22.000,00 
(Vinte dois mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 08.243.1019.2135 (Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de 
Recursos: 16600000.

Campina Grande, 08 de Março de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.034/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.034/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E VALDEMIR MENDES DA SILVA, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA 
PROCURADORA EDJANE MENDES DA SILVA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB– DISTRITO DE SÃO JOSÉ 
DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS – SÃO JOSÉ DA MATA. PRAZO: ATÉ 
31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.032/2022/
CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUN-
CIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2135. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE 
RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E VALDEMIR MENDES DA 
SILVA, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA PROCURADORA EDJANE MENDES DA SILVA  
VALOR GLOBAL: R$ 22.000,00 (VINTE DOIS MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 08/03/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.042/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.042/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 35 – BODOCONGÓ, DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.030/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 
24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1019.2135. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. VALOR GLOBAL: 
R$ 16.500,00 (DEZESSEIS MIL  E QUINHENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 14/03/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.030/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.030/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E EZEQUIEL LIMA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
SITUADO A RUA CRISTO REDENTOR, 70 - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE, PB, DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA 
APARECIDA. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 2.05.022/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL 
Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2129. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36. FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E IZEQUIEL 
LIMA. VALOR GLOBAL: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 08/03/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.040/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.040/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO – 885– LIBERDADE, DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE. PRAZO: ATÉ 31 
DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.028/2022/
CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUN-
CIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2129. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE 
DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ANTÔNIO PEREIRA 
SOBRINHO. VALOR GLOBAL: R$ 14.300,00 (QUATORZE MIL E TREZENTOS REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 14/03/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.025/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.025/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E REGINALDO ARAÚJO DA SILVA OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA JESUÍNO ALVES CORREIA, Nº 303 – CRUZEIRO DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DO CRAS – BORBOREMA. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.017/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 
24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1019.2135. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E REGINALDO ARAÚJO DA SILVA VALOR GLOBAL: 
R$ 17.500,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 08/03/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.032/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.032/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E ANA PEREIRA DA COSTA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO NA RUA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, 155 – BAIRRO DAS NAÇÕES 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA I. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.024/2022/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1018.2125. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIG-
NATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ANA PEREIRA DA COSTA. VALOR GLOBAL: R$ 80.000,00 
(OITENTA MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 08/03/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.027/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.027/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E ANTÔNIO DA CUNHA SILVA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A – SERROTÃO - SÃO JANUA-
RIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRÃO. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.019/2022/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1019.2135. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ANTÔNIO DA CUNHA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 
14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 07/03/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.031/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.031/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 – PRATA, DESTINADO AO FUNCIONA-
MENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.023/2022/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1019.2136. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI. VALOR GLOBAL: 
R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), DATA DE ASSINATURA: 08/03/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.026/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.026/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO – DISTRITO DE 
GALANTE, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE. 
PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.018/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 
8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2135. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. 
FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E MARCONI RONNIE 
MENEZES DE MELO. VALOR GLOBAL: R$ 23.500,00 (VINTE TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 08/03/2022. 

VALKER NEVES SALES 
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para pavimentação em 

Paralelepípedo e Drenagem da Rua Projetada Olho D’agua, localizado no Município de Capim 
– PB, conforme Contrato nº 1075384–84/2021 – Ministério do Desenvolvimento Regional. LICI-
TANTES HABILITADOS: ANTUNES ENGENHARIA LTDA; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, 
SERVICOS E LOCACOES LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; 
R F ENGENHARIA 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 05/04/2022, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida São 
Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 

Capim - PB, 23 de Março de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para pavimentação em 

Paralelepípedo e Drenagem das Ruas: José Joaquim da Silva, Risalva de Lima Leite, Edson 
Silva de Macena, José Francisco do Nascimento, Gilson Coelho Garcés e Targino José Conrado, 
localizadas no Município de Capim – PB, conforme Contrato nº 1076359–73/2021 – Ministério 
do Desenvolvimento Regional. LICITANTES HABILITADOS: ANTUNES ENGENHARIA LTDA; 
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; GPS GERENCIAMEN-
TO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 
PR CONSTRUCOES EIRELI. LICITANTE INABILITADO: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL 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 05/04/2022, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida São Se-
bastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 

Capim - PB, 23 de Março de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISI-
ÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM, DESERO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
00005/2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2022. Início da fase 
de lances: 09:05 horas do dia 08 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 23 de Março de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 12 
de Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: LOCAÇÃO DE VEÍCU-
LOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 23 de Março de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB, às 14:00 horas do dia 12 
de Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: LOCAÇÃO DE VEÍCU-
LOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 23 de Março de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços remanescentes de implantação de 

Sistemas de Abastecimento de Água em diversas comunidades no município de Condado. Data e 
Local: 08 de Abril de 2022 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 
395 - Centro – Condado/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http://www.
condado.pb.gov.br e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Condado-PB, 22 de Março de 2022. 
FRANCISCA LIDIANE ALVES DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 248/2021

Inexigibilidade Nº 012/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Luiz Fillype 
Gomes Ferreira-ME, CNPJ: 43.486.192/0001-09. Considerando o que a vigência do contrato vai até 
01/04/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; Consi-
derando que o valor total contratado foi para um período de 06 (seis) meses; Considerando que até 
a presente data não foi convocado os concursados; Considerando que a atual gestão tão logo faça 
as devidas nomeações dos candidatos aprovados, o contrato oriundo deste procedimento licitatório 
será imediatamente distratados; Considerando os Decretos Municipais em vigor até a presente 
data todos relacionados com a pandemia. Desta forma fica a vigência prorrogada até 01/10/2022 
e consequentemente para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica acrescentado 
o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) pelos os 06 (Seis) meses. Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. 
Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e Sr. Luiz Fillype Gomes Ferreira (Pela contratada). 

Coremas-PB, 18 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 249/2021

Inexigibilidade Nº 012/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Julianna Adijuto 
Pereira de Oliveira-ME, CNPJ: 43.167.663/0001-08. Considerando o que a vigência do contrato 
vai até 01/04/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando que o valor total contratado foi para um período de 06 (seis) meses; Considerando 
que até a presente data não foi convocado os concursados; Considerando que a atual gestão tão 
logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, o contrato oriundo deste procedimento 
licitatório será imediatamente distratados; Considerando os Decretos Municipais em vigor até a 
presente data todos relacionados com a pandemia. Desta forma fica a vigência prorrogada até 
01/10/2022 e consequentemente para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica 
acrescentado o valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) pelos os 06 (Seis) meses. 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente 
termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e Sra. Julianna Adijuto Pereira de Oliveira 
(Pela contratada). 

Coremas-PB, 18 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 250/2021

Inexigibilidade Nº 013/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Julianna Adijuto 
Pereira de Oliveira-ME, CNPJ: 43.167.663/0001-08. Considerando o que a vigência do contrato 
vai até 01/04/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando que o valor total contratado foi para um período de 06 (seis) meses; Considerando 
que até a presente data não foi convocado os concursados; Considerando que a atual gestão tão 
logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, o contrato oriundo deste procedimento 
licitatório será imediatamente distratados; Considerando os Decretos Municipais em vigor até a 
presente data todos relacionados com a pandemia. Desta forma fica a vigência prorrogada até 
01/10/2022 e consequentemente para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica 
acrescentado o valor total de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) pelos os 15 
(quinze) plantões pelos próximos 06 (Seis) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da 
Silva (Prefeito) e Sra. Julianna Adijuto Pereira de Oliveira (Pela contratada). 

Coremas-PB, 18 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 251/2021

Inexigibilidade Nº 013/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Julianna 
Adijuto Pereira de Oliveira-ME, CNPJ: 43.167.663/0001-08. Considerando o que a vigência do 
contrato vai até 01/04/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser 
alterado; Considerando que o valor total contratado foi para um período de 06 (seis) meses; Con-
siderando que até a presente data não foi convocado os concursados; Considerando que a atual 
gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, o contrato oriundo deste 
procedimento licitatório será imediatamente distratados; Considerando os Decretos Municipais 
em vigor até a presente data todos relacionados com a pandemia. Desta forma fica a vigência 
prorrogada até 01/10/2022 e consequentemente para fazer face aos pagamentos pelos serviços 
prestados fica acrescentado o valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pelos próximos 03 
(três) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e Sra. Julianna Adijuto 
Pereira de Oliveira (Pela contratada). 

Coremas-PB, 18 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO
E VALOR AO CONTRATO Nº 253/2021

Inexigibilidade Nº 013/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Master Soluções 
Odontológicas Eireli-ME, CNPJ: 42.596.277/0001-79Considerando o que a vigência do contrato 
vai até 01/04/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando que o valor total contratado foi para um período de 09 (nove) meses; Considerando 
que até a presente data não foi convocado os concursados; Considerando que a atual gestão tão 
logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, o contrato oriundo deste procedimento 
licitatório será imediatamente distratados; Considerando os Decretos Municipais em vigor até a 
presente data todos relacionados com a pandemia. Desta forma fica a vigência prorrogada até 
01/04/2023 e consequentemente para fazer face aos pagamentos pelos serviços prestados fica 
acrescentado o valor total de R$ 53.100,00 (cinquenta e três mil, cem reais) pelos os 09 (nove) 
meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e Sr. Pedro Ferreira Paiva Filho 
(Pela contratada). 

Coremas-PB, 18 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 
PNAE – ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO; ADJUDICO o seu objeto a: THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA - R$ 483.562,00.

Cubatí.. - PB, 21 de Março de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 
PNAE – ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: THACIANA 
MARIA CAVALCANTE SILVA - R$ 483.562,00.

Cubatí.. - PB, 23 de Março de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMEN-
TICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA - R$ 816.010,00.

Cubatí.. - PB, 23 de Março de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E DIVERSAS SECRETARIAS MU-
NICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO; ADJUDICO o seu objeto a: THACIANA 
MARIA CAVALCANTE SILVA - R$ 816.010,00.

Cubatí.. - PB, 16 de Março de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO; ADJUDICO o seu objeto a: THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA 
- R$ 301.894,00.

Cubatí.. - PB, 17 de Março de 2022
JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00004/2022. DOTAÇÃO: 02.002 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390.30 
Material de Consumo 02.003 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO 04.122.0002.2004MANUTENÇÃO 
DASEC. DE ADMINISTRAÇÃO 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390.30 
Material de Consumo 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.122.0002.2005MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE FINANÇAS 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390.30 
Material de Consumo 02.005 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.606.0002.2010MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 
3390.30 Material de Consumo 02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0002.2007 MANUT. 
DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.500,1001 Recursos do MDE (25%) 3390,30 Material de 
Consumo 1.540.0000 Transferencia do FINDEB – Impostos 3390,30 Material de Consumo 1.542.0000 
Fundeb – Comp. União – VAAT 3390,30 Material de Consumo 1.550.0000 Transf. FNDE – QSE 
3390,30 Material de Consumo 1.553.0000 Transf. FNDE – PNATE 3390,30 Material de Consumo 
12.365.0002.2020 MANUT. DAS ATIV. DO EDUCAÇÃO INFANTIL 1.500,1001 Recursos do MDE 
(25%) 3390,30 Material de Consumo 1.540.0000 Transferencia do FINDEB – Impostos 3390,30 
Material de Consumo 1.542.0000 Fundeb – Comp. União – VAAT 3390,30 Material de Consumo 
1.550.0000 Transf. FNDE – QSE 3390,30 Material de Consumo 1.553.0000 Transf. FNDE – PNATE 
3390,30 Material de Consumo 02.011 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 13.392.0002.2022 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos 
(LIVRE) 3390.30 Material de Consumo 27.812.0002.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DES-
PORTOS 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390.30 Material de Consumo 
02.017 SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA 15.452.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DE INFRA ESTRUTURA 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390,30 
Material de Consumo 06.013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0002.2031 MANUTENÇAO 
DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA 1.500,1002 Recursos do FUS (15%) 3390,30 Material de 
Consumo 1.600,0000 Recursos do SUS – Bloco Manutenção 3390,30 Material de Consumo 1.602,0000 
Recursos do SUS – Bloco Manutenção – CONVID 19 3390,30 Material de Consumo 10.302.0002.2036 
MANUTENÇAO DAS ATIV. DE ASS. HOSP. E AMBULATORIAL 1.500,1002 Recursos do FUS (15%) 
3390,30 Material de Consumo 1.600,0000 Recursos do SUS – Bloco Manutenção 3390,30 Material 
de Consumo 10.304.0002.2038 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA 1.500,1002 
Recursos do FUS (15%) 3390,30 Material de Consumo 1.600,0000 Recursos do SUS – Bloco Manu-
tenção 3390,30 Material de Consumo 10.305.0002.2039 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA 1.500,1002 Recursos do FUS (15%) 3390,30 Material de Consumo 1.600,0000 
Recursos do SUS – Bloco Manutenção 3390,30 Material de Consumo 06.015 FUNDO MUNIC. ASS. 
SOCIAL 08.244.0002.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ASS. COMUNITARIA 1.500,0000 
Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390,30 Material de Consumo 1.660,0000 Recursos 
do FNAS 3390,30 Material de Consumo 08.243.0002.2043 MANUT. DAS ATIVIDADE DE ASS. A 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390,30 
Material de Consumo 1.660,0000 Recursos do FNAS 3390,30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até 31/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00015/2022 - 
23.03.22 - THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA - R$ 301.894,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA 
PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: THACIANA 
MARIA CAVALCANTE SILVA - R$ 301.894,00.

Cubatí. - PB, 23 de Março de 2022
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE 
E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 02.002 GABINE-
TE DO PREFEITO 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 
1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390.30 Material de Consumo 
02.003 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO 04.122.0002.2004MANUTENÇÃO DASEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390.30 Ma-
terial de Consumo 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.122.0002.2005MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 
3390.30 Material de Consumo 02.005 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.606.0002.2010MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA 1.500,0000 Recursos não Vinculados 
de Impostos (LIVRE) 3390.30 Material de Consumo 02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0002.2007 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.500,1001 Recursos do 
MDE (25%) 3390,30 Material de Consumo 1.540.0000 Transferencia do FINDEB – Impostos 
3390,30 Material de Consumo 1.542.0000 Fundeb – Comp. União – VAAT 3390,30 Material 
de Consumo 1.550.0000 Transf. FNDE – QSE 3390,30 Material de Consumo 1.553.0000 
Transf. FNDE – PNATE 3390,30 Material de Consumo 12.365.0002.2020 MANUT. DAS 
ATIV. DO EDUCAÇÃO INFANTIL 1.500,1001 Recursos do MDE (25%) 3390,30 Material de 
Consumo 1.540.0000 Transferencia do FINDEB – Impostos 3390,30 Material de Consumo 
1.542.0000 Fundeb – Comp. União – VAAT 3390,30 Material de Consumo 1.550.0000 Transf. 
FNDE – QSE 3390,30 Material de Consumo 1.553.0000 Transf. FNDE – PNATE 3390,30 
Material de Consumo 02.011 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 13.392.0002.2022 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA 1.500,0000 Recursos não Vinculados de 
Impostos (LIVRE) 3390.30 Material de Consumo 27.812.0002.2023 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE DESPORTOS 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 
3390.30 Material de Consumo 02.017 SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA 15.452.0002.2027 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 1.500,0000 Recursos não Vin-
culados de Impostos (LIVRE) 3390,30 Material de Consumo 06.013 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.301.0002.2031 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA 
1.500,1002 Recursos do FUS (15%) 3390,30 Material de Consumo 1.600,0000 Recursos do 
SUS – Bloco Manutenção 3390,30 Material de Consumo 1.602,0000 Recursos do SUS – Bloco 
Manutenção – CONVID 19 3390,30 Material de Consumo 10.302.0002.2036 MANUTENÇAO 
DAS ATIV. DE ASS. HOSP. E AMBULATORIAL 1.500,1002 Recursos do FUS (15%) 3390,30 
Material de Consumo 1.600,0000 Recursos do SUS – Bloco Manutenção 3390,30 Material 
de Consumo 10.304.0002.2038 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA 
1.500,1002 Recursos do FUS (15%) 3390,30 Material de Consumo 1.600,0000 Recursos do 
SUS – Bloco Manutenção 3390,30 Material de Consumo 10.305.0002.2039 MANUTENÇAO 
DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA 1.500,1002 Recursos do FUS (15%) 3390,30 
Material de Consumo 1.600,0000 Recursos do SUS – Bloco Manutenção 3390,30 Material 
de Consumo 06.015 FUNDO MUNIC. ASS. SOCIAL 08.244.0002.2040 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADE DE ASS. COMUNITARIA 1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos 
(LIVRE) 3390,30 Material de Consumo 1.660,0000 Recursos do FNAS 3390,30 Material de 
Consumo 08.243.0002.2043 MANUT. DAS ATIVIDADE DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTE 
1.500,0000 Recursos não Vinculados de Impostos (LIVRE) 3390,30 Material de Consumo 
1.660,0000 Recursos do FNAS 3390,30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 31/03/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00014/2022 - 23.03.22 
- THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA - R$ 816.010,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL: – Recursos Próprios: Secretaria: 02.005 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Class. Funcional: 12.361.0002.2016 – ATIV. DO ENS. FUNDA-
MENTAL Fonte Pagadora: 1.500.000 – Recursos não Vinculados a Impostos Elemento: 3390.30 
– Material de Consumo – Recursos FNDE/PNAE: Secretaria:02.005 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO Class. Funcional: 12.361.0002.2016 – ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL Fonte Pagadora: 
1.552.0000 – Trasnf. Do FNDE – PANE Elemento: 3390.30 – Material de Consumo EDUCAÇÃO 
INFANTIL: – Recursos FNDE/PNAE: Secretaria:02.005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Class. 
Funcional: 12.365.0002.2018 – ATIV. DA EDUC. INFANTIL Fonte Pagadora: 1.552.0000 – Trasnf. 
Do FNDE – PANE Elemento: 3390.30 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 31/03/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00013/2022 - 23.03.22 - THACIANA 
MARIA CAVALCANTE SILVA - R$ 483.562,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA

DA AMOSTRA E TERCEIRO COLOCADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE vem por meio deste convocar as 

empresas participantes do Pregão Presencial 00006/2022, a comparecerem no dia 30/03/2022 
quarta-feira às 15:00hs no setor de Pregão da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMAN-
GUAPE para a entrega da amostra solicitada conforme edital, convocação de terceiro colocado 
JOAO MARTINHO DA SILVA, CNPJ Nº 29.844.257/0001-01, ITEM 01. Ficam desde já intimadas a 
comparecerem à sessão do dia 30/03/2022 as empresas que tiverem intensão de interpor recurso 
contra a DECISÃO realizada no apresentado pela Secretaria Municipal de Educação. Informa-
ções: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
993287104. E-mail: licitacuite@gmail.com.

Cuité de Mamanguape - PB, 22 de Março de 2022.
MARIA DAS DORES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2022
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 DV00016/2022, 
que objetiva: Contratação empresa para fornecimento de salgados, sanduiches, doces e bolos, etc; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDIVANIA DUARTE DA 
SILVA 01883728495 - R$ 49.880,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 22 de Março de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00016/2022. OBJETO: Contratação empresa para 

fornecimento de salgados, sanduiches, doces e bolos, etc. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso 
II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 22/03/2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE PNEUS 4x2 E 4x4, PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GUSTAVO ANDRADE DOS 
SANTOS - R$ 56.250,00; MARCIÉLIO ALVES TRINDADE - R$ 56.250,00; MARCIO DE ARAÚJO 
MOREIRA - R$ 56.250,00; WILLIN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO - R$ 56.250,00.

Dona Ines - PB, 02 de Março de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE 
PNEUS 4x2 E 4x4, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTO-
RES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Dona Ines:20.606.2004.2028 Manter Atividades do Setor Agrico-
la/3390.36.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 20.606.2004.2028 Manter Atividades do 
Setor Agricola/3390.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT 
Nº 00118/2022 - 04.03.22 - GUSTAVO ANDRADE DOS SANTOS - R$ 56.250,00; CT Nº 00119/2022 
- 04.03.22 - MACIÉLIO ALVES TRINDADE - R$ 56.250,00; CT Nº 00120/2022 - 04.03.22 - MARCIO 
DE ARAÚJO MOREIRA - R$ 56.250,00; CT Nº 00121/2022 - 04.03.22 - WILLIAN AUGUSTO DA 
SILVA ARAUJO - R$ 56.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
COMUNICADO

LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 
lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição 
parcelada de biscoitos, bolos, salgados, pães e refrigerantes diversos - pronta entrega; será rea-
lizada às 08:00 horas do dia 30 de março de 2022, no mesmo local da primeira reunião na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias 
úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 23 de março de 2022.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00006/2022, que objetiva: 

Aquisição Parcelada de medicamentos de A à Z Tipo Ético e Genérico, que não compõe o elenco 
de Assistência Farmacêutica Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
deste município de Esperança – PB. Justificativa: Haja vista, alterações no Termo de Referência.. 
Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua 
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@
esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 22 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

DÉCIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.

REF: CONCORRÊNCIA 04.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigên-

cia do Termo de Contrato de nº 395/2017 datado de 06/11/2017 e com término de vigência 
em 06/04/2018, ao Primeiro Aditivo datado de 04/04/2018 e com término de vigência em 
07/09/2018, ao Segundo Aditivo com vigência até 08/02/2019, ao Terceiro Aditivo com vigên-
cia até 09/07/2019, ao Quarto Aditivo vigente até 10/12/2019, ao quinto de prazo vigente até 
11/05/2020 e ao sexto aditivo de prazo com vigência até 12/10/2020 e ao oitavo de prazo com 
vigência até 13/03/2021 e ao novo de prazo com vigência até 13/08/2021, celebrado inicialmente 
entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação de empresa do ramo 
pertinente para a execução dos Serviços de Revestimento asfáltico, recapeamento asfáltico, 
pavimentação e drenagem em diversas ruas e vias urbanas do Município de Guarabira/PB, 
conforme contratos de Repasses 1025150-24/2015, 1031265-48/2016 e 1025799-80/2015 
respectivamente celebrado com a CEF / Governo Federal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – CNPJ: 09.323.098/0001-92- JOSÉ 
DE ARIMATEA ROCHA

JUSTIFICATIVA: Em razão dos procedimentos de reprogramação pelos quais passou este 
contrato, ficou prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO:10/01/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 10/06/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de março de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
SÉTIMOTERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigên-

cia do Termo de Contrato de nº 424/2019 datado de 08/10/2019 e com término de vigência em 
08/02/2020, ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 09/06/2020, ao Segundo Aditivo de 
Prazo com vigência até 10/10/2020 e ao Terceiro Aditivo de Prazo com vigência até 11/02/2021, 
Quarto Aditivo de Prazo com vigência até 11/06/2021 e ao Quinto Aditivo de Prazo com vigência até 
11/10/2021, ao Sexto Aditivo de Prazo com vigência até 11/02/2022  celebrado inicialmente entre as 
partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação de empresa no ramo pertinente para 
Pavimentação e Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município, conforme Contratos de 
Repasse nº 1037.885.54/2017, 1039.537-05/2017 e 866523/2018 - MCIDADES.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – CNPJ: 09.323.098/0001-92- 
JOSÉ DE ARIMATÉA ROCHA

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo contratual.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 10/02/2022.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 10/06/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

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 consignada 
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 SAN-
TOS - 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 BORGES - 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 CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Veículos tipo condução de alunos da zona rural do município para a 
Sede e vice versa até dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
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 00114/2022 
- 07.03.22 - JOAQUIM MANOEL DA SILVA - R$ 39.900,00; CT Nº 01104/2022 - 07.03.22 - ADRIANO 
DE SOUZA - R$ 38.650,00; CT Nº 01105/2022 - 07.03.22 - ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA - R$ 
33.000,00; CT Nº 01106/2022 - 07.03.22 - DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO - R$ 59.900,00; CT Nº 
01107/2022 - 07.03.22 - EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 115.800,00; CT Nº 01108/2022 
- 07.03.22 - ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - R$ 220.800,00; CT Nº 01109/2022 - 07.03.22 - ERASMO 
CARLOS BARBOSA DE FREITAS - R$ 39.900,00; CT Nº 01110/2022 - 07.03.22 - FELIPE DA SILVA 
LIMA - R$ 39.940,00; CT Nº 01111/2022 - 07.03.22 - GUARATAN LOCAÇÃO E TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA - R$ 117.225,00; CT Nº 01112/2022 - 07.03.22 - IARA DE PONTES FRASÃO - R$ 
59.950,00; CT Nº 01113/2022 - 07.03.22 - JOÃO DE SOUZA - R$ 49.900,00; CT Nº 01115/2022 - 
07.03.22 - JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO - R$ 49.800,00; CT Nº 01116/2022 - 07.03.22 - JOSE 
HELIO TAURINO DOS SANTOS - R$ 49.950,00; CT Nº 01117/2022 - 07.03.22 - JOSEFA JACKELINE 
MARTINS MARQUES - R$ 49.900,00; CT Nº 01118/2022 - 07.03.22 - klaber Santos da Silva - R$ 
39.950,00; CT Nº 01119/2022 - 07.03.22 - LINDEMBERG BATISTA DA SILVA - R$ 99.900,00; CT Nº 
01120/2022 - 07.03.22 - LUIS PEREIRA DE LIMA - R$ 44.900,00; CT Nº 01121/2022 - 07.03.22 - 
LUIZ CONSTANTINO FERREIRA - R$ 49.900,00; CT Nº 01122/2022 - 07.03.22 - MARIA GILVANIA 
FERREIRA DOS SANTOS - R$ 35.000,00; CT Nº 01123/2022 - 07.03.22 - MARINALDO MOURA 
DA SILVA - R$ 39.900,00; CT Nº 01124/2022 - 07.03.22 - RAMON DA SILVA SOUZA - R$ 49.950,00; 
CT Nº 01125/2022 - 07.03.22 - ROSIMERE BARROS - R$ 38.850,00; CT Nº 01126/2022 - 07.03.22 
- RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES - R$ 39.950,00; CT Nº 01127/2022 - 07.03.22 - SILVAN 
GOMES ELEOTÉRIO - R$ 59.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria em tecnologia da informação 
para atender a secretaria de finanças e administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00029/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2021 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 00126/2022 - 15.03.22 - DAMIAO BOZZANO DA SILVA 
05120359469 - R$ 23.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expediente para melhor atendimento e fun-
cionamento de todos os setores da Administração Municipal Exercício de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo .. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00127/2022 - 15.03.22 
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 104.418,00; CT Nº 
00128/2022 - 15.03.22 - FREITAS & COSTA LTDA - R$ 208.414,00; CT Nº 00129/2022 - 15.03.22 
- JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 112.400,00; CT Nº 00130/2022 - 15.03.22 
- MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO ME - R$ 163.011,00; CT Nº 00131/2022 - 15.03.22 - 
MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 351.319,00.

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– Manu-
tenção 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 IBIARA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículo atendendo solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde do município de Ibiara –Pb. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço, na Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Ibiara-PB, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 23 de Março de 2022.
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00028/2021, em 12.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física FÁBIO JÚNIOR RODRIGUES VIEIRA
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTU-

DANTES DO SÍTIO LAJES, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO (ALUNOS 04) – TURNO TARDE, DE 
SEGUNDA A SEXTA, COM MOTORISTA

OBJETO DO ADITIVO: Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de material de 
construção em geral (equipamentos e ferramentas) com entrega parcelada destinado a manuten-
ção urbana e conservação de prédios públicos do município de Imaculada. 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. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.  Edital: www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 23 de Março de 2022
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO 

Objeto: Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus 
Rural Escolar (ORE) e Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), em atendimento às entidades 
educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios. Fundamento 
legal: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2022. Ata de Registro de Preços nº 10/2021, decor-
rente do Pregão Eletrônico Para Registro de Preços Nº 6/2021, realizado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Dotação Prevista no Orçamento vigente. Vigência 280(duzentos e 
oitenta) dias. Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 73/2021 – 23.11.21 
– MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA – R$ 518.600,00 – 10.02.2022.

Imaculada - PB, 10 de fevereiro de 2022.
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de artefatos de cimento pré–moldados, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de 
Infraestrutura deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANDERSON GONCALVES DA COSTA - R$ 607.535,00; JACIANNY RAYANNY LIMA DA 
SILVA - R$ 751.220,00.

Itapororoca - PB, 23 de Março de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de tintas e similares para atender as necessidades da Administração Municipal até dezembro de 
2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDERSON GONCAL-
VES DA COSTA - R$ 36.738,50; HOCENTER CONSTRUCOES LTDA–ME - R$ 134.162,00; JSA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 36.908,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura 
do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Itapororoca - PB, 23 de Março de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
paralelepípedos e meio fio graníticos, para atender as necessidades desenvolvidas pela Secretaria 
de Infraestrutura deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LILIANE CARVALHO DE BRITO - R$ 289.000,00.

Itapororoca - PB, 23 de Março de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2022
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 DV00006/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa para os serviços de locação de horas máquinas, tipo trator, 
destinados a atender as necessidades da Administração Municipal; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DIEGO ROSEMBERG DE SANTANA SILVA - R$ 53.000,00.

Itapororoca - PB, 23 de Março de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos, destinados a atender a demanda operacional 
das diversas secretarias desta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca: 02.000 Gabinete 
do Prefeito 03.000 Secretaria Municipal de Administração 04.000 Secretaria Municipal de Finanças 
05.000 Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer 07.000 Secretaria Municipal de Ação Social 
08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 11.110 Sec Municipal de Agricultura 12.120 Fundo 
Municipal de Saude de Itapororoca 3390.32 Material de Distribuição Gratuita 3390.30 Material de 
Consumo. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00084/2022 - 
04.03.22 até 31.12.22 - FORTE GRAFICA EIRELI - R$ 102.750,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022 

Na publicação do Aviso de Licitação, vinculada no Jornal A União, ano CXXIX, número 042, de 22 
de março de 2022, página 27, cujo objeto é: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. Onde lê-se: 23/02/2022; Lê-se: 
23/03/2022. As demais informações permanecem inalteradas.

Lagoa Seca - PB, 23 de março de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CON-

CLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I, NA VILA FLORESTAL, MUNICÍPIO DE LAGOA 
SECA – PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: WJX 
CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Valor: R$ 1.323.725,25, conforme consta 
nos autos do processo. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Cen-
tro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 23 de Março de 2022.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA POR VALOR Nº DV004/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais, Resolve:  Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV004/2022, que objetiva: 
Contratação de uma pessoa jurídica visando a prestação serviços de assessoria e consultoria 
técnica especializada junto ao setor  de licitações, planejando, elaborando e acompanhando, 
ficando responsável pela condução dos procedimentos licitatórios (Pregão Eletrônico e Pregão 
Presencial) solicitados pelas diversas Secretarias da Prefeitura de Livramento-PB, extensivo 
a autuar como Pregoeiro quando for solicitado pela autoridade competente e a elaboração de 
relatório resumido dos procedimentos licitatórios nas modalidade acima citadas; com base nos 
elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da 
pessoa jurídica: Renato Eduardo Marques Assessoria e Consultoria, CNPJ: 42.274.531/0001-12, 
Rua Conrado Rosas, N° 72-A, Centro, Princesa Isabel-PB, com o valor de R$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais) por cada mês, perfazendo o valor total de R$ 49.500,00 (quarenta e nove 
mil e quinhentos reais). Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 03 de março de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2022 
Dispensa Por Valor Nº 004/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratado: 

Renato Eduardo Marques Assessoria e Consultoria, CNPJ: 42.274.531/0001-12. Valor total con-
tratado: R$ 49.500,00. Objeto: Prestar serviços de assessoria e consultoria técnica especializada 
junto ao setor  de licitações, planejando, elaborando e acompanhando, ficando responsável pela 
condução dos procedimentos licitatórios (Pregão Eletrônico e Pregão Presencial) solicitados 
pelas diversas Secretarias da Prefeitura de Livramento-PB, extensivo a autuar como Pregoeiro 
quando for solicitado pela autoridade competente e a elaboração de relatório resumido dos 
procedimentos licitatórios nas modalidade acima citadas. Fundamento Legal: Lei Federal nº 
14.133, de 01/04/2021; Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; e legislação pertinente. Fonte 
de recurso: Próprios do Município de Livramento/PB (Ordinários). Dotação: 02.030 - Secretaria 
de Administração e Finanças, conforme QDD/2022, ficando automaticamente incorporadas 
as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Vigência: 
Até 31/12/2022. Partes Contratantes: Ernandes B. Nóbrega (pela contratante) e Sr. Renato E. 
Marques (pela contratada).

Livramento-PB, 04 de março de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h10min do dia 07 de abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de peixes para distribuição 
com a população carente em ocasião da Semana Santa 2022. 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, 23 de março de 2022
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 09h30min do dia 06 de abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de materiais de 
construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal no exercício 
2022. 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
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 
06 de Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de produ-
tos de limpeza para diversas secretarias e ao 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 Federal nº 
7.892/13; 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, 23 de Março de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para Construção 

de uma Creche Padrão, localizado no Centro de Marcação. LICITANTES HABILITADOS: B 
& F EDIFICAR ENGENHARIA LTDA; CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 
CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA EDFICAR LTDA – ME ; CONSTRUTORA 
PARAIBANA EIRELI; D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; DUARTE MAR-
TINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUCTURAL SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI; FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA 
LTDA; GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS E SERVICOS LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; GRAMARE CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; J R MUNIZ ENGENHA-
RIA EIRELI; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; MONTBRAVO CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI – EPP; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RETA CONS-
TRUCOES E INCORPORACOES LTDA; ROQUE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: ENGEREC SERVICO DE ENGENHARIA 
E RECUPERACAO LTDA; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; JGM ENGENHARIA E 
INCORPORACAO LTDA; QUALITY CONSTRUCOES LTDA. Dos atos decorrentes do procedi-
mento 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 31/03/2022, 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 - Mar-
cação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3625–1111. 
E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 23 de março  de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022 SRP
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/2022 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de 
registro de preços para eventual aquisição de material médico hospitalar. Data de abertura: 
06/04/2022 às 14h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Mati-
nhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de expediente das 12:00 
as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações 
pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 23 de março de 2022.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
CONCURSO PÚBLICO 001/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município de Piancó – Estado da Paraíba, considerando a homologação do 
Resultado do Concurso Público objeto do Edital 001/2019 e homologado pelo Decreto Municipal 
nº 33/2019 de 16 de dezembro de 2019, TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DO 
CANDIDATO CLASSIFICADO E APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO OBJETO DO EDITAL Nº 
001/2019 PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, em razão da necessidade 
de preenchimento do cargo mencionado, conforme segue:

CANDIDATO SITUAÇÃO CARGO

JOSÉ CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA APROVADO AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE

O candidato APROVADO para o cargo acima mencionado deverá comparecer ao Setor de Re-
cursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Piancó, situada na Rua Valdemar Costa Filho, Centro, CEP 58765000 – Piancó PB, 
no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando a partir de 22 de setembro de 2021, no horário compreen-
dido entre 7:00 às 13:00 horas, para apresentação, entrega de documentos e exames de saúde 
pré-admissionais. Em relação à apresentação dos exames de saúde pré-admissionais, antes de 
protocolar toda a documentação exigida, os candidatos convocados deverão comparecer à sede da 
Policlínica Antonio Araújo Quinho, onde serão atendidos por profissionais que compõem a Comissão 
Especial de Saúde, para avaliação dos exames médicos, no dia designado pela Secre Administração.

Piancó, 23 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00018/2022, em favor da empresa STHEPSON MAIERY ALVES DE 
LIRA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 11.083.424/0001-83, tendo como objeto a Contratação 
de empresa para serviço de acompanhamento a processos administrativos com correções, ajustes, 
adequações, GPS, DIRF, RAIS, DCTF e suas alterações, regularização de todas divergências decor-
rentes desta, parcelamentos, despesas de recursos e encargos do Município de Piancó-PB. Com o 
Valor Global Estimado de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos 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 23 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira-Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: DISPENSA Nº 00018/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 

11.083.424/0001-83. 
OBJETIVO: Contratação de empresa para serviço de acompanhamento a processos admi-

nistrativos com correções, ajustes, adequações, GPS, DIRF, RAIS, DCTF e suas alterações, 
regularização de todas divergências decorrentes desta, parcelamentos, despesas de recursos e 
encargos do Município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais). 
Piancó- PB, em 23 de março de 2022. 

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ. 
CONTRATADA: CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI – CNPJ 

20.627.681/0001-20  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS 

DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA 
N° 1.825/GM/MS, DE 24 DE AGOSTO DE 2012, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 148.000,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL REAIS).
PIANCÓ-PB, 23 DE MARÇO DE 2022

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL LTDA –CNPJ 33.872.786/0001-96
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de equipamentos 

laboratorial para atender a demanda da secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global: R$ 123.200,00 (cento e vinte e três mil e duzentos reais).

Piancó-PB, 22 de março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390-1126. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 23 de Março de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 
AUTOMOTOR. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 07 de Abril de 2022. Início da fase 
de lances: 10:05 horas do dia 07 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpm-
prata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 23 de Março de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

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

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
E DEMANDAS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE NA POLICLINICA JOSÉ TOMAZ FILHO 
NO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ABIMAR BURITI LTDA - R$ 133.200,00; CESED – 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA - R$ 156.640,00; FUNDACAO DE 
OLHOS DA PARAIPA – FOP - R$ 23.620,00; JOSE WAGNER DE LIMA - R$ 133.200,00; LINDAIR 
ALVES DA SILVA EIRELI - R$ 4.400,00; NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO 
LTDA - R$ 23.620,00; OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - R$ 23.620,00; ORTOCLIN – 
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA - R$ 43.200,00; RODRIGO RENY 
BRAGA RIBEIRO - R$ 58.200,00.

Remígio - PB, 22 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Chamada Pública nº 00001/2022. OBJETO: PRESTADORAS DE SERVIÇOS 
MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS USUÁRIOS 
DO SISTEMA DE SAÚDE NA POLICLINICA JOSÉ TOMAZ FILHO NO MUNICIPIO. 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: Centro de Especialidades Médicas Abimar Buriti 
Ltda - CNPJ 19.858.858/0001-10. Cesed - Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento Ltda - CNPJ 
02.108.023/0003-01. Fundacao de Olhos da Paraipa - Fop - CNPJ 05.623.324/0001-08. Jose Wagner 
de Lima - CNPJ 34.783.914/0001-98. Lindair Alves da Silva Eireli - CNPJ 42.024.082/0001-54. Nucleo 
de Oftalmologia Francisco Pinto Ltda - CNPJ 03.601.910/0001-18. Oftalmoclinica Saulo Freire Eireli 
- CNPJ 00.518.251/0001-62. Ortoclin - Servicos Medicos Especializados e Trabalho Ltda - CNPJ 
41.448.410/0001-87. Rodrigo Reny Braga Ribeiro - CNPJ 42.510.848/0001-00. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 23 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00017/2022
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 DP00017/2022, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINA-
DOS A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA 
BÁSICA E PRONTO ATENDIMENTO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 
18.500,50; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 10.490,00.

Remígio - PB, 21 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00015/2022, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS 
E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOELISSON CAVALCANTE 
DO NASCIMENTO - R$ 11.951,64.

Remígio - PB, 17 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2022
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 DV00016/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SECOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, HORTI-
FRÚTIS E CARNES DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - R$ 15.845,45.

Remígio - PB, 17 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, UNIVERSITÁRIOS 
PARA OUTRAS CIDADES E PASSAGEIROS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO 
DE REMÍGIO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 06 de Abril de 2022. Início da fase 
de lances: 08:31 horas do dia 06 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICI-
TACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 23 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNE-
CIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO AÇOS PARA ESTRUTURAS GERAIS PARA 
AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. Abertura da sessão pública: 14:00 
horas do dia 06 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 06 de Abril de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 23 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS SECOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, HORTI-
FRÚTIS E CARNES DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 Secretaria de Educação 12 306 
1001 2021 Manutenção do Programa Merenda Escolar 3390.30 99 Material de Consumo Fonte 
de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 15520000 Transferências de Recursos do 
FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00075/2022 - 17.03.22 - ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - ME - R$ 15.845,45.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00016/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

SECOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, HORTIFRÚTIS E CARNES DA MERENDA ESCOLAR, 
DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Educação. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS 
E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Administração e Finanças 02.040 Secretaria de 
Saúde 10 301 2002 2009 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria 
de Educação 12 361 1001 1005 Construção, reforma, ampliação e/ou recuperação de Unidades 
Escolares 12 361 1001 2012 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 30% 12 361 1001 
2016 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 12 365 1001 2019 Manutenção das Atividades 
da Educação Infantil– 30% 12 361 1001 2022 Manutenção do Ensino Básico – Complementação 
FUNDEB–VAAF e VAAT 12 365 1001 2023 Manutenção do Ensino Infantil– Complementação FUN-
DEB–VAAF e VAAT 02.060 Secretaria de Trânsito 26 122 2002 2024 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 08 122 1003 2025 Manu-
tenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 08 243 1003 2026 Manutenção do 
Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15 122 2002 2028 Manutenção 
das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 10 305 1002 2036 Manutenção do Bloco das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) Objetivo: Manter a 10 302 1002 
2039 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 02.120 Secretaria de 
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 13 122 1005 2040 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 02.130 Secretaria de Esporte e 
Lazer 27 122 1005 2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo 
Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 
Social 08 243 1003 2046 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ 08 244 1003 2048 Serviço 
de Proteção Social Básica 08 244 1003 2050 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único–IGDBF 08 244 1003 2051 Cofinanciamento Municipal dos Serviços, 
Programas e Projetos do SUAS 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001000 
Recursos Livres (Ordinário) 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15001002 
Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 15500000 Transferência do Salário– Educação 
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários 
de transferências 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 
30% 15411070 Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF – 70% 15421030 
Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT – 30%. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: 
CT Nº 00074/2022 - 17.03.22 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 11.951,64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00015/2022. OBJETO: FORNECIMENTO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO 
PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de 
Administração e Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00017/2022. OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDI-

CAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES 
REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E PRONTO ATENDIMENTO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 21/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTI-
NADOS A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA FAR-
MÁCIA BÁSICA E PRONTO ATENDIMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de 
Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção 
Especializada (MAC) 10 303 1002 2038 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde– Assistência Farmacêutica 3390.30 99 Material de Consumo Fonte de Recursos 15001002 
Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Re-
cursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção 16210000 Transferências 
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00076/2022 - 21.03.22 - A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA - R$ 18.500,50; CT Nº 00077/2022 - 21.03.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA - R$ 10.490,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de gêneros alimentícios diversos, destinado a merenda escolar e kits de cestas básicas 
para os alunos da rede de ensino municipal deste município; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: CHRISTIANNY MAROJA EIRELI - R$ 1.440,00; JOSE FHILLYPE 
DOS SANTOS BRITO - R$ 931.253,00.

Rio Tinto - PB, 23 de Março de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. OBJETO: Aquisição de forma parcelada de 
gêneros alimentícios diversos, destinado a merenda escolar e kits de cestas básicas para os alunos 
da rede de ensino municipal deste município. 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: CHRISTIANNY MAROJA EIRELI - CNPJ 04.462.687/0001-38. JOSE FHILLYPE DOS 
SANTOS BRITO - CNPJ 30.250.913/0001-27. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 23 de Março de 2022
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob moda-

lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
parcelado de Medicamentos, visando atendimento da Secretaria de Saúde do Município de Santa 
Inês - PB., conforme descrição e quantidades constantes no Termo de Referência. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:15 horas do dia 06/04/2022. Data e horário do início da 
disputa: 09:30 horas do dia 06/04/2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do 
Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 23 de Março de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022
A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições informa aos 

interessados o Julgamento da Impugnação do Edital do Pregão Eletrônico Nº 00011/2022, que tem 
como objeto Aquisição de equipamentos e itens escolares para as unidades escolares do Município 
de Santa Luzia/PB, sendo o pedido de Impugnação INDEFERIDO nos termos do julgamento da 
impugnação, mantendo a data de realização do certame assim como todos os itens do edital. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 
12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 22 de março de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00003/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção para atender as necessidades das 

Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2022.
TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 06/04/2022 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

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

Santa Luzia/PB, 23 de março de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 036/2022, cujo 

objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA 
LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 06 de Abril de 2022. Es-
clarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/
categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 23 de Março de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 23 de março de 2022. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE PEIXES, DESTINADOS À DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES CADASTRADAS 
NO BOLSA FAMÍLIA E ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL –CRAS, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA SEMANA SANTA DO ANO DE 
2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente vencedor:

- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 21.391.428/0001-82
Valor R$: 102.000,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA PESCA E ABASTECIMENTO

Santa Rita - PB, 23 de março de 2022.
O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS (TRATORES E GRADES ARADORAS) PARA ATEN-
DER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI
CNPJ: 29.889.808/0001-53
Valor R$: 388.066,00
- PUMA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 23.655.349/0001-67
Valor R$: 77.400,00
Publique-se e cumpra-se.

SILDO ALVES DE MORAIS
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL 0008/2022
A prefeitura municipal de São Bentinho/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para co-

nhecimento dos interessados, que a sessão pública referente ao Pregão Presencial n° 0008/2022, 
que tem como objeto Fornecimento parcelada de materiais e produtos hospitalares, para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB, terá prosseguimento 
no dia 30/03/2022 às 09:00hs, no mesmo local da sessão anterior, apenas com os licitantes que já 
apresentaram suas documentações, tendo como motivo a instabilidade no Sistema que impossibilitou 
a conclusão do certame. No caso de dúvidas, os interessados poderão obter informações através 
do e-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. 

São Bentinho/PB, 23 de março de 2022.
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCU-
LOS E MOTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00005/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o 
valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 02501/2021 - Abilio da Silva - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 
13.356,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02502/2021 - Arnedes Pereira de Melo 
- 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 79.380,00; e prorroga o prazo por mais 
12 meses. CT Nº 02503/2021 - Djaci de Sousa Calado - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato 
passa para R$ 147.420,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02504/2021 - Edilson 
de Souza - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 40.320,00; e prorroga o prazo 
por mais 12 meses. CT Nº 02505/2021 - Elias Rodrigues da Silva - 1º Aditivo - o valor inicial do 
contrato passa para R$ 65.520,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02506/2021 
- Helenilson de Souza - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 13.356,00; e pror-
roga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02507/2021 - José Genivaldo da Silva - 1º Aditivo - o 
valor inicial do contrato passa para R$ 45.360,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT 
Nº 02508/2021 - José Leandro Bezerra de Souza - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa 
para R$ 18.396,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02509/2021 - Jose Maria de 
Souza Silva - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 13.356,00; e prorroga o prazo 
por mais 12 meses. CT Nº 02511/2021 - José Rogerio de Souza - 1º Aditivo - o valor inicial do 
contrato passa para R$ 13.356,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02512/2021 - 
Jose Roniel Sobral de Souza - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 13.230,00; 
e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02513/2021 - Josefa das Montanhas Souza dos 
Santos - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 13.230,00; e prorroga o prazo por 
mais 12 meses. CT Nº 02514/2021 - Josinaldo de Melo - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato 
passa para R$ 13.356,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02515/2021 - Laudivan 
Ferreira - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 13.356,00; e prorroga o prazo 
por mais 12 meses. CT Nº 02516/2021 - Leandro Ronaldo Rodrigues Gomes - 1º Aditivo - o 
valor inicial do contrato passa para R$ 13.356,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. 
CT Nº 02517/2021 - Leandro Rosendo da Silva - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa 
para R$ 13.356,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02519/2021 - Maria Jayne 
da Silva Soares - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 13.356,00; e prorroga 
o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02520/2021 - Sebastião de Souza - 1º Aditivo - o valor 
inicial do contrato passa para R$ 13.230,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 
02521/2021 - Sebastiao Silvino dos Santos - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para 
R$ 620.256,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. CT Nº 02522/2021 - Valfrido Bezerra da 
Silva - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 79.380,00; e prorroga o prazo por 
mais 12 meses. ASSINATURA: 15.03.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE BONFIM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento de Gê-
neros Alimentícios parceladamente, destinados à Merenda Escolar das escolas municipais, creche, 
CRAS, outros tipos de programas e demais secretarias e do Fundo Municipal de Assistência Social 
e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. Data e horário do recebimento das propostas: 
até às 09:25 hs/min do dia 05/04/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 
05/04/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal, Lei 
Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.
com.br. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José de Bonfim 
– PB e através do Portal Compras Públicas.

São José de Bonfim – PB, 22 de Março de 2022.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00002/2022, para o dia 07 de Abril de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 07 de Abril de 2022 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB. E-mail: 
cplsape1@gmail.com. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sapé - PB, 23 de Março de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 

empreitada por menor preço global, -remanescente- de Obra: QUADRA POLIESPORTIVA COM 
VESTUÁRIOS.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA 
PARAIBANA EIRELI - Valor: R$ 624.252,95. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 3685–1073.
E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. .

Sertãozinho - PB, 21 de Março de 2022
MARIA ELENITA BATISTA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Abril  de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço para: Aquisição de gêneros alimentícios (cesta 
básica), para atender as famílias em situação de insegurança alimentar ou vulnerabilidade social, 
deste Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 22 de Março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-
cedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: 
contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais permanentes (móveis, 
eletrônicos, escolares e outros) com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias do 
Município de Sousa-PB. Abertura das propostas dia 07 de abril de 2022, às 09:00 horas (horário 
de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão 
obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos 
de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 22 de março de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
O Pregoeiro informa, que será realizado o, procedimento licitatório.  Objeto: Contratação 

de empresa para aquisição de baterias para veículos leves e pesados (45, 60, 80, 100 e 150 
amperes), para atender as necessidades do município de Sousa-PB. Abertura das propostas no 
dia 06 de Abril de 2022, às 09:00h, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: 
portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Informações 
cplsousa2017@yahoo.com.br. 

23 de Março de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 023/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de 

Abril de 2022 às 10h00, procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo Menor Preço. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS PESADOS (itens fracassados) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNI-
CÍPIO DE SOUSA-PB. discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados 
poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.
pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, 
em todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo 
Setor de Tributos do Município. 

Sousa, 23 de março de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS A SEREM INCORPORADOS À UNIDADE MÓVEL DE CONTROLE DE 
ZOONOSES (CASTRA MÓVEL), REFERENTE À PROPOSTA Nº 11285.069000/1200–04 E 
EMENDA PARLAMENTAR Nº 12770009. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 07 de 
Abril de 2022. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 07 de Abril de 2022. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 23 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO QUE TENHA PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO JORNALÍSTI-
CO PREDOMINANTEMENTE VOLTADO PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ PARA DIVULGAÇÃO 
DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA 
“GOVERNANDO COM VOCÊ”. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 18 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00031/2022
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 00031/2022, 
cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE 
ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO Nº 0059/2021, considerando a necessidade de adequação 
as funções administrativas. Fica adiada “sine die” a sessão que estava marcada para o dia 
31/03/2022, às 09h30min.

Sumé – PB, 23 de Março de 2022.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00032/2022, para o dia 04 

de Abril de 2022 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Primeiro de Abril, 
390 - Centro - Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 23 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E REAGENTES, PARA USO NO LABORATÓRIO 
MUNICIPAL. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 07 de Abril de 2022. Início da 
fase de lances: 10:05 horas do dia 07 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 23 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGAO PRESENCIAL 8/2022
Torna-se público que,
por motivo da necessidade de se fazer uma diligência para aferir informações sobre licitante, 

esta sessão será suspensa e uma NOVA SESSÃO será marcada e publicada na imprensa oficial 
para dar continuidade aos trabalhos.

Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 22 - 03 - 2022.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

PREGOEIRO(a)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021

O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna público 
para conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio Hortêncio Rocha Neto, com fulcro no que dispõe o art. 
4º, inciso XXII, da Lei n. 10520/2002, de 15.07.2002,  o procedimento licitatório, na modalidade 
de Pregão Eletrônico n. 039/2021, tipo Menor Preço para os Lotes Ofertados,  com registro 
neste órgão sob o  n. Processo MP Virtual 001.2021.035011, objetivando a  Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de Hosting e Armazenamento de dados em 
nuvem privada, por demanda, incluindo infraestrutura de hardware dedicado e software, ar-
mazenamento, processamento, comunicação de dados, segurança, backup de dados, gestão 
e monitoramento de infraestrutura física, conforme Termo de Referência, a fim de atender as 
necessidades do Ministério Público da Paraíba. Foi declarada vencedora do certame a empresa, 
DIMENOC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ: 09.452.853/0001-39, com o valor 
mensal de R$ 59.160,00 e anual de R$ 709.920,00.

João Pessoa, 23 de março de 2022.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

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 017/2022

REGISTRO Nº 22-00482-5
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO E DO VESTIÁRIO E REFORMA DA 

ESCOLA E.E.F.M. PADRE ARISTIDES, EM BOM SUCESSO/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: 11 de abril de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 23 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022     
Registro CGE 22-00358-9 08/04/2022 11:00

Construção de dois bueiros celulares 
nos acessos as comunidades fazenda  
Cuité e sitio Dole, em Cuité de Maman-
guape   BCC 2,5 x 2,5 e BCC 3,0x2,0.
Valor estimado da obra: R$ 598.472,59
Prazo de execução: 120 (cento e vinte) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 23 de março de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 41/2021
Registro CGE Nº 21-02593-8

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 41/2021 Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbanas nas cidades de Aparecida, Bernardino Batista, bonito de Santa Fé, Ca-
choeira dos Índios, Cajazeiras, Ibiara, Igaracy, Joca Claudino, Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, 
Piancó, Poço Dantas, Poço José de Moura, Santa Cruz e São Francisco, aproximadamente  
com 32,41 km), o resultado do julgamento dos recursos impetrados, na fase de habilitação, 
pelas Empresas: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA através do processo DER-PRC-2022-00603, 
que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor 
Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 0139 /2022 e GL EMPREENDIMENTOS 
LTDA através do processo DER-PRC-2022-00630, que foi acatado parcialmente  pela Comissão 
Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no 
Parecer Jurídico nº 0155 /2022.

Em virtude disto, a Comissão retifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas: 
NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI, CONSTRUTORA GURGEL SOARES. LTDA, COMERCIAL 
E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI , SIGA CONSTRUTORA EIRELI, GL EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CLPT CONSTRUTORA EIRELI E CONCRETA CONSTRUÇÕES LTDA  e Inabilitadas as 
empresas: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA por não cumprir o exigido no edital no item 10.3.subitem 
10.3.1 “d” ( O capital apresentado compatível com o item, foi considerado invalido por  não ter 
sido registrado na Junta Comercial e o  apresentado no Contrato Social ser inferior ao solicitado) 
e CONPASA CONSTRUÇÃO PARAIBANA LTDA por não cumprir o exigido no edital nos itens: 
10.1 sub item 10.1.1 “a” (apresentou o contrato social sem consolidação),10.4 subitem 10.4.1 
“a” (não apresentou prova de inscrição ou registro do Responsável Técnico, junto ao CREA) , 
10.4.1 “c” (não Comprovou possui em seu quadro permanente, responsável técnico detentor de 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica cujas parcelas de maior relevância e valor significativo 
são as indicadas na alínea 10.4.1 “b” )

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão retifica 
a sua decisão e marca a data de  25/03/2021  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de 
Preços das empresas habilitadas

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

João Pessoa, 23 de março de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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CONCORRÊNCIA Nº 42/2021
Registro CGE Nº 21-02594-6

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 42/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbanas nas cidades de Baía da Traíção,  Anel Viário de Mamanguape e Rio 
Tinto, aproximadamente  com 8,79 km), o resultado do julgamento dos recursos impetrados, na 
fase de habilitação, pelas Empresas: CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP através do processo 
DER-PRC-2022/00653, que foi acatado pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão 
mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 0143 /2022,   GL 
EMPREENDIMENTOS LTDA através do processo DER-PRC-2022/00632, que foi acatado  pela 
Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respal-
dado no Parecer Jurídico nº 0144 /2022, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA através do 
processo  DER-PRC-2022/00640 que foi acatado  pela Comissão Permanente de Licitação e a 
decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 0142 /2022 e 
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA através do processo  DER-PRC-2022/00633 que foi acatado  
pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, 
respaldado no Parecer Jurídico nº 0140 /2022

Em virtude disto, a Comissão retifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas: 
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES. LTDA, COMERCLAL E 
CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI, SIGA CONSTRUTORA EIRELI, GL EMPREENDIMENTOS LTDA, 
CLPT CONSTRUTORA EIRELI E TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇˇO 
EIREL e Inabilitadas as empresas: CONPASA CONSTRUÇÃO PARAIBANA LTDA por não cumprir 
o exigido no edital nos itens: 9.2 (Apresentou documentos dos sócios sem que estes estivessem 
autenticados), 10.1 sub item 10.1.1 “a” (apresentou o contrato social sem consolidação), 10.4 subitem 
10.4.1 “a” (não apresentou prova de inscrição ou registro do Responsável Técnico, junto ao CREA) 
, 10.4 subitem 10.4.1 “c” (não Comprovou possui em seu quadro permanente, responsável técnico 
detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica cujas parcelas de maior relevância e valor 
significativo são as indicadas na alínea 10.4.1 “b” ) e 10.4.1 “d” (não apresentou quadro técnico 
como desconforme o solicitado) e SHALOM ENGENHARIA LTDA por não cumprir o exigido no edital 
nos itens: 9.2 (Apresentou documentos dos sócios sem que estes estivessem autenticados), 10.4: 
subitem 10.4.1 “d” (não apresentou quadro de pessoal técnico) e 10.4.1 “e” / “e1” ( não apresentou 
atestado de visita ou documento equivalente)

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão retifica 
a sua decisão e marca a data de  25/03/2021  às 11:00 horas, para abertura das Propostas de 
Preços das empresas habilitadas

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos inte-
ressados na sala desta comissão.

João Pessoa, 23 de março de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CENTRO NORDESTINO DE ENSINO SUPERIOR S/S LTDA inscrita no CNPJ 04.438.680.0002/61, 
torna público que requereu à SEMAPA Secretaria do Meio Ambiente Pesca e Aquicultura da Prefei-
tura Municipal de Cabedelo/PB,, a Licença Operacional para a construção do Teatro INTERMARES 
HALL , localizado na Rod. BR 230 KM 09 loteamento Verdes Mares, Intermares, Cabedelo/PB.

RUTHE SILVA DE FREITAS ME, cnpj nº 18.851.668/0001-08, torna público que requereu à Prefeitura 
Municipal de João Pessoa por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – a Licença Ambiental 
(Licença de Operação para o empreendimento de impressão digital de material para uso publici-
tário) localizada na Rua Antônio Rabelo Junior, 100, Miramar, João Pessoa – PB Cep 58032-090.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022
PROCESSO Nº 19.000.002114.2021

OBJETO/ÓRGÃO (S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, destinado 
à  SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP., conforme edital 
e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/04/2022 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 22-00448-7
João Pessoa, 23 de março de 2022.

Everton Guttierrys da Silva Coutinho
Pregoeiro Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022
PROCESSO Nº 25.206.000219.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO 
DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, destinado ao COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA 
MARQUES - CPAM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/04/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00464-3  
João Pessoa, 23 de março de 2022.

Gabriela Guedes Campelo
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022
PROCESSO Nº 19.000.032470.2021

OBJETO/ÓRGÃO (S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE  MATERIAL MÉDICO 
E HOSPITALAR (SANEANTES), destinado aos HEETSHL, HGM, HGT, HRDJC e MPF, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 05/04/2022 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: gelic02@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 22-00451-9   
João Pessoa, 22 de março de 2022.

Graziele Batista Maia
Pregoeira

PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO DIA 23/03/2022 - PÁGINA 33
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROCESSO Nº 19.000.011888.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE, destinado à CBMPB/FUNESBOM, AGEVISA, PBPREV, SUPLAN, SEDH, SEAD, FDRH, 
SEPLAG, SEFAZ e HEMOCENTRO, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/04/2022 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 22-00449-6  
João Pessoa, 23 de março de 2022.

Everton Guttierrys da Silva Coutinho
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA2.ª REGIÃO
EDITAL DE AVISO DE ELEIÇÃO

Convocação para registro de chapa eleitoral da eleiçãopara funções de conselheiros 
regionais titulares e suplentes do Conselho Regional de biomedicina da 2.ª Região – Qua-

driênio 2022/2026.
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2.ª REGIÃO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais que lhe confere a Lei nº 6.684/79,modificada pela Lei nº 7.017/82, 
ambas regulamentadas pelo Decreto nº 88.439/83, torna público que será realizada eleição para 
Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional de Biomedicina da2.ª Região 
(CRBM2) e Estados jurisdicionados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, que deverão compor o plenário do CRBM-2para o quadriênio 
que terá início em 07/10/2022 e término em 06/10/2026. A eleição se dará em conformidade com 
os termos do artigo 20 do Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983, bem como de acordo com a 
redação estabelecida na Resolução nº 119, de 31 de março de 2006, publicada no D.O.U., seção 
1, página 70, em 06/06/2006 e demais modificações, Resoluçãonº 237, de 05 de dezembro de 
2013, publicada no D.O.U., seção 1, página 62, em 09/01/2014 e,Instrução Normativa nº 02, de 08 
de outubro de 2015. Por conseguinte, faz saber que serão recebidas as inscrições de registros de 
chapa para Conselheiros Titulares e Suplentes, no período de 25 de março a 08 de abril de 2022. As 
inscrições de registro de chapasobedecerãoà legislação e regulamentos que norteiam o processo 
eleitoral e serão realizadas,mediante protocolo, exclusivamente na sede do Conselho Regional 
de Biomedicina da 2.ª Região, na Rua Gervásio Pires, nº 1075, bairro de Soledade, Recife-PE, 
CEP:50.050-070, telefone:(81) 3222-3200, no horário das 09:00 às 17:00 horas.O Conselho Regional 
de Biomedicina da 2.ª Região enviará ofício às Delegacias Regionais, via e-mail e por SEDEX, 
encaminhando cópia deste edital. As apurações serão realizadas logo após o encerramento das 
votações na sede do Conselho Regional de Biomedicina da2.ª Região. Todo profissional que atenda 
à legislação específica poderá concorrer ao pleito eleitoral 2022/2026.Nos termos do Regulamento 
Eleitoral Padrão (REP), o voto éobrigatórioa todos os profissionais biomédicos inscritos no Conselho 
Regional de Biomedicina da 2.ª Região, sendo, no entanto, facultado exercer o referido direito na 
sede do CRBM-2 ou por correspondência.A Comissão Eleitoralencarregar-se-á do processo eleitoral, 
bem comoatenderá a todos os interessados de acordo com a legislação pertinente, cumprindo o 
REP e demais modificações, além das condições para o exercício do direito a voto e de ser votado, 
podendo ainda baixar normas complementares quando necessário ao cumprimento do pleito eleitoral.

Recife-PE, 24 de março de 2022.
DJAIR DE LIMA FERREIRA JÚNIOR

Presidente do CRBM-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA DIS-
SOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. A “ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAÇA CHATEAUBRIAND 
ARNAUD” com sede na Avenida Umbuzeiro, nº 398, Manaíra, em João Pessoa/PB, inscrita no 
CNPJ nº 02.374.135/0001-42, vem por meio deste edital, CONVOCAR todos os associados, os 
membros da Assembléia Geral e membros da Diretoria, a comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA , que se realizará no dia 06 de abril de 2022, quarta-feira, às 14:00hs, em primeira 
convocação, ou às 14:30hs, em segunda convocação, com qualquer números de participantes, para 
o fim específico de: VOTAÇÃO DA SUA DISSOLUÇÃO. O presente Edital será divulgado, fixado e 
publicado no Jornal de grande circulação desta capital. A reunião ocorrerá na Avenida Umbuzeiro, 
nº 398, Manaíra, em João Pessoa/PB, sede da Associação. João Pessoa, 23 de março de 2022. 
ALMIRO CORONEL – PRESIDENTE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA DISSO-
LUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. A “ASSOCIAÇÃO ANJOS DO ASFALTO DA PARAÍBA – AAAPB” com 
sede na Rua Quintino Bocaiúva, nº 358, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ nº 
04.269.000/0001-42, vem por meio deste edital, CONVOCARtodos os associados, os membros 
da Assembléia Geral e membros da Diretoria, a comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA , que se realizará no dia 07 de abril de 2022, quarta-feira, às 19:00hs, em primeira 
convocação, ou às 19:30hs, em segunda convocação, com qualquer números de participantes, 
para o fim específico de: VOTAÇÃO DA SUA DISSOLUÇÃO. O presente Edital será divulgado, 
fixado e publicado no Jornal de grande circulação desta capital. A reunião ocorrerá na Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 358, Bairro da Torre, em João Pessoa/PB, sede da Associação. João Pessoa, 23 de 
março de 2022. ALMIRO CORONEL – PRESIDENTE.

A UNINEVES S/A, CNPJ Nº 40.435.715/0001-91, localizada na Rua Odon Bezerra. Nº184, Tam-
bia, na cidade de João Pessoa -Pb, torna público que  vem requerer a SEMAM – SECRETÁRIA 
DO MEIO AMBIENTE, umaLICENÇA PRÉVIA, para as atividades:8532-5/00Educação superior 
- graduação e pós-graduação;7210-0/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 
físicas e naturais;7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e 
humanas;8533-3/00 - Educação superior - pós-graduação e extensão;8541-4/00 - Educação 
profissional de nível técnico; 8542-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico; 8550-3/02 - 
Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;8599-6/99 - Outras atividades de ensino 
não especificadas anteriormente;8640-2/01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica; 
8640-2/02 - Laboratórios clínicos;8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de ra-
diação ionizante, exceto ressonância magnética;8650-0/01 - Atividades de enfermagem;8650-0/99 
- Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente;8660-7/00 - Ati-
vidades de apoio à gestão de saúde.

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2222493 CPF: 106838354XX, CONTRATO: 2217202 CPF: 104945494XX, 
CONTRATO: 2132966 CPF: 048855034XX, CONTRATO: 2154859 CPF: 074428334XX, 
CONTRATO: 4103252 CPF: 423819594XX, CONTRATO: 2165919 CPF: 195680455XX, 
CONTRATO: 2169516 CPF: 714757374XX, CONTRATO: 6103151 CPF: 010680124XX, 
CONTRATO: 2183231 CPF: 102479114XX, CONTRATO: 2105074 CPF: 103613894XX, 
CONTRATO: 21100557 CPF: 140283624XX, CONTRATO: 2700603 CPF: 162903734XX, 
CONTRATO: 2150102 CPF: 121659684XX, CONTRATO: 0230597 CPF: 554528684XX, 
CONTRATO: 2200207 CPF: 011490654XX, CONTRATO: 2601850 CPF: 075884694XX, 
CONTRATO: 2172050 CPF: 134713234XX, CONTRATO: 2132728 CPF: 839833764XX, 
CONTRATO: 2168120 CPF: 095221444XX, CONTRATO: 0211261 CPF: 576501364XX, 
CONTRATO: 2223387 CPF: 993065574XX, CONTRATO: 2103786 CPF: 025879084XX, 
CONTRATO: 2137739 CPF: 609519077XX, CONTRATO: 2197716 CPF: 043331394XX, 
CONTRATO: 2141464 CPF: 060609974XX, CONTRATO: 2205157 CPF: 115220334XX, 
CONTRATO: 2209955 CPF: 708934994XX, CONTRATO: 2173748 CPF: 752523844XX, 
CONTRATO: 2198160 CPF: 111972334XX, CONTRATO: 2143895 CPF: 107072164XX, 
CONTRATO: 2145059 CPF: 954040584XX, CONTRATO: 2123042 CPF: 395865964XX, 
CONTRATO: 2191792 CPF: 110709954XX, CONTRATO: 0212798 CPF: 298986254XX, 
CONTRATO: 2612558 CPF: 861237905XX, CONTRATO: 2209354 CPF: 013293344XX, 
CONTRATO: 2211609 CPF: 026737504XX, CONTRATO: 2157894 CPF: 110542414XX, 
CONTRATO: 5101461 CPF: 059051174XX, CONTRATO: 2112071 CPF: 691880844XX, 
CONTRATO: 0211175 CPF: 010402942XX, CONTRATO: 2612898 CPF: 093957044XX, 
CONTRATO: 2131200 CPF: 710172904XX, CONTRATO: 6100696 CPF: 697426424XX, 
CONTRATO: 6100705 CPF: 052560984XX, CONTRATO: 2109494 CPF: 104716534XX, 
CONTRATO: 2602185 CPF: 138592914XX, CONTRATO: 6100051 CPF: 789331294XX, 
CONTRATO: 0203006 CPF: 139583484XX, CONTRATO: 2189786 CPF: 082939594XX, 
CONTRATO: 0300026 CPF: 078459014XX, CONTRATO: 2131195 CPF: 013760114XX, 
CONTRATO: 2146466 CPF: 061562734XX, CONTRATO: 6105051 CPF: 325119814XX, 
CONTRATO: 2122960 CPF: 044222324XX, CONTRATO: 2228355 CPF: 038066014XX, 
CONTRATO: 4102828 CPF: 396424964XX, CONTRATO: 2218698 CPF: 703759364XX, 
CONTRATO: 21102050 CPF: 069749174XX, CONTRATO: 2138868 CPF: 162321864XX, 
CONTRATO: 2152539 CPF: 152145834XX, CONTRATO: 2100846 CPF: 133455494XX, 
CONTRATO: 2702169 CPF: 711332334XX, CONTRATO: 0211178 CPF: 020762844XX, CON-
TRATO: 2160375 CPF: 711100074XX, CONTRATO: 2144207 CPF: 008009064XX, CONTRA-
TO: 2101166 CPF: 608006404XX, CONTRATO: 2172374 CPF: 086109534XX, CONTRATO: 
21100263 CPF: 121332264XX, CONTRATO: 2194103 CPF: 109115074XX, CONTRATO: 
2139441 CPF: 569528054XX, CONTRATO: 2171657 CPF: 132767604XX, CONTRATO: 
2187559 CPF: 134618644XX, CONTRATO: 2115634 CPF: 102479104XX, CONTRATO: 
2222756 CPF: 131753274XX, CONTRATO: 0211425 CPF: 151294544XX, CONTRATO: 
2161832 CPF: 023123964XX, CONTRATO: 2100918 CPF: 121393634XX, CONTRATO: 
2151412 CPF: 104520414XX, CONTRATO: 2108450 CPF: 708137144XX, CONTRATO: 
2207501 CPF: 460427094XX, CONTRATO: 6103422 CPF: 027432554XX, CONTRATO: 
2700070 CPF: 051849524XX, CONTRATO: 2164695 CPF: 112003174XX, CONTRATO: 
4100315 CPF: 793850013XX, CONTRATO: 0234399 CPF: 086757164XX, CONTRATO: 
2101840 CPF: 105769424XX, CONTRATO: 2139917 CPF: 211605114XX, CONTRATO: 
2153388 CPF: 709802434XX, CONTRATO: 2225101 CPF: 115441824XX, CONTRATO: 
6101991 CPF: 022374954XX, CONTRATO: 2199501 CPF: 602350554XX, CONTRATO: 
2149912 CPF: 054272614XX, CONTRATO: 0301827 CPF: 144136044XX, CONTRATO: 
2119316 CPF: 108877684XX, CONTRATO: 2120297 CPF: 700983274XX, CONTRATO: 
6102214 CPF: 596704877XX, CONTRATO: 2402185 CPF: 176814984XX, CONTRATO: 
2108490 CPF: 086280144XX, CONTRATO: 6107524 CPF: 673966404XX, CONTRATO: 
2225554 CPF: 137557924XX, CONTRATO: 2163730 CPF: 109246424XX, CONTRATO: 
0203774 CPF: 569514934XX, CONTRATO: 2100438 CPF: 112667234XX, CONTRATO: 
0247141 CPF: 645769304XX, CONTRATO: 2157050 CPF: 121692214XX, CONTRATO: 
4102481 CPF: 034920124XX, CONTRATO: 21102495 CPF: 708137354XX, CONTRATO: 
1600084 CPF: 141143564XX, CONTRATO: 2140335 CPF: 797843484XX, CONTRATO: 
2182398 CPF: 016101804XX, CONTRATO: 2221334 CPF: 132907244XX, CONTRATO: 
2165762 CPF: 032102874XX, CONTRATO: 2223290 CPF: 081322414XX, CONTRATO: 
6103188 CPF: 514859074XX

___________________________________
AempresaFred Dantas Nunes Rocha 
Pedrosa,CNPJ: 29.162.338/0001-21, torna 
público que requereuda SEMAPA – Secreta-
ria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 
de Cabedelo aLO – Licença de Operação, 
daconstrução de casa de eventos Jardim 
Riviera, situada na Rua João de Souza 
Rocha, Lote G, Q s/n, Sítio Athayde, Praia 
de Jacaré, Cabedelo/PB. CEP: 58.105-780.  
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 
24/01/1986) 
___________________________________
A Superintendência de Obras do Pla-
no de Desenvolvimento do Estado da 
Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF nº 
09.125.444/0001-28 torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, 
a emissão da Licença Prévia em João 
Pessoa, em 21 de março de 2022. Para 
a atividade de: Construção da E.E.E.F. 
Francisco Costa, localizada na Rua Costa 
Filho, bairro Centro, no município de Duas 
Estradas/PB. Processo nº 2022-000811/
TEC/LP-3649.
___________________________________
A Superintendência de Obras do Pla-
no de Desenvolvimento do Estado da 
Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/CPF nº 
09.125.444/0001-28 torna público que re-
quereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão 
da Licença de Instalação em João Pessoa, 
em 23 de março de 2022. Para a atividade 
de: Construção de Unidade de Atenção 
Especializada em Saúde com 203 leitos e 
uma área construída com sistema de esgo-
tamento sanitário ligado a rede da CAGEPA, 
localizada na Avenida Cruz das Armas, no 
município de João Pessoa/PB. Processo nº 
2022-000835/TEC/LI-8353.
___________________________________
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