
n “Até onde vai a graça e 
começa a desgraça? (...) 
Essa troça é, socialmente, 
abominável. Chris Rock errou”.

André Cananéa 
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Após escândalo com pastores, 
Governo exonera ministro

milton ribeiro

Já na Petrobras, Bolsonaro decide trocar o general Silva e Luna pelo economista Adriano Pires. Páginas 4 e 15
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Oscar elege como Melhor Filme longa estrelado por atores surdos, mas acessibilidade, 
tanto para profissionais, como para público, ainda está longe do ideal. Página 9

Vitória de ‘Coda’ exige reflexão

Foto: Apple Studios/Divulgação

Conselho notifica quase 
500 academias na PB 

Irregularidades em academias de ginástica do 
estado renderam, em apenas um ano, 

474 notificações, a maioria devido à ausência 
de profissionais de educação física.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

595.072

29.849.877

479.004.631

10.190

659.012

6.118.501
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.219.692

411.163.415

11.191.443.228

439.167

28.550.311

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

RECUPERADOS

Regras para o 
trabalho remoto 
começam a valer 
em todo o país

MP determina norma-
tiva para o modelo híbri-
do e o contrato por pro-
dução, no qual não será 
aplicada a CLT, que trata 
da duração do trabalho.
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Preços dos 
remédios sobem 
10% na próxima 
sexta-feira

Reajuste leva em con-
sideração o impacto da 
inflação e a estimativa de 
ganhos futuros das em-
presas do setor.
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Estado paga ao 
funcionalismo 
nesta quarta e 
quinta-feira

Diretores escolares 
das unidades de ensino 
regular recebem os ven-
cimentos já com o reajuste 
anunciado pelo Governo.
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n “Sua relação com o consumo 
tem que ser saudável e dentro 
de um planejamento acertado 
entre você e seu dinheiro”.

Flávio Uchôa 
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

Aeroporto de 
CG é premiado 
como o melhor 
do Nordeste

Terminal Presidente 
João Suassuna, sob a admi-
nistração da Aena Brasil, 
recebeu o Prêmio Aviação 
Mais Brasil 2022, do Minis-
tério da Infraestrutura.
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Unifacisa: time 
da PB volta ao 
quinto lugar da 
liga de basquete

Para retornar ao lugar 
de destaque no ranking 
do Novo Basquete Bra-
sil, time derrotou dois gi-
gantes do esporte: Minas 
e flamengo.
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Governador João Azevêdo destaca investimentos na área digital ao entregar equipamento mais acessível à população. Página 13

Codata ganha novo prédio no Centro Administrativo

Foto: Pixabay



Milton Ribeiro deveria ter sido demitido logo após a imprensa, por meio 
do jornal O Estado de São Paulo, ter denunciado o esquema de desmandos 
dentro do Ministério da Educação, onde pastores evangélicos, sem 
nenhuma relação direta com a pasta, no tocante a vínculo de trabalho, 
estavam fazendo negociatas com prefeitos para liberar verbas do Fundo 
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). Faziam, com a 
anuência do ministro, uma espécie de atuação em esquema informal de 
liberação de verbas do MEC.   

O presidente Jair Bolsonaro, numa tentativa de “tapar o sol com a 
peneira”, como diz o adágio popular em referência a um ato sem resultados 
práticos, disse que “colocaria a cara no fogo” por Milton Ribeiro. Ao se ver 
chamuscado, recuou. Enxergou o desgaste do Governo com as denúncias 
de corrupção no MEC, e aceitou o pedido de afastamento apresentado pelo 
ministro – os indícios mostram, como é comum em tais casos, que Milton 
foi, na verdade, “convidado” a deixar o cargo.     

A gota d’água para o começo da derrocada do ministro, sem dúvida, foi 
a divulgação, pelo jornal Folha de São Paulo, de áudios que confirmam que 
ele estava, no mínimo, conivente com a atuação fraudulenta dos pastores, 
afora o fato de que Milton Ribeiro afirma que o próprio Bolsonaro teria 
determinado, como prioridade, o atendimento dos pedidos dos dois 
evangélicos.   

O fato é que as acusações que apontam para a existência de um “gabinete 
paralelo” dentro do ministério são gravíssimas, como bem ponderou 
a ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que 
determinou a abertura de inquérito para apurar a suposta cobrança de 
propinas a prefeitos para facilitar a liberação de verbas do MEC.  

Agora, um novo capítulo dessa história escabrosa vem à tona, com a 
revelação de que Milton Ribeiro, que também é pastor evangélico, autorizou 
a impressão de bíblias com a foto dele – também estão na publicação fotos 
dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, acusados pelo esquema de 
lobby dentro do MEC. Pior: a bíblia foi distribuída em evento do ministério, 
no município de Salinópolis, no Pará. 

É o caso de se registrar, em contraponto, o que preceitua o livro de 
Êxodo, 20:7: “Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o 
Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão”.  

Artigo

‘Pecados’ no MEC 
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

A verba e o verbo
Guardo comigo o livro “102 dias no sena-

do”, uma coletânea dos diversos discursos, 
projetos e pronunciamentos que o meu pai, 
Abelardo de Araújo Jurema, fez no Senado 
Federal onde esteve, em 1958, por quase qua-
tro meses, na condição de suplente do sena-
dor Ruy Carneiro. Ressalte-se que, naquele 
tempo, os suplentes também eram votados, 
o que conferia mais legitimidade ao diploma 
que recebiam no exercício eventual do man-
dato, na ausência dos titulares.

Em quase 400 páginas refletindo toda a 
atuação tenaz de Jurema na mais alta casa do 
Congresso Nacional, debatendo com próce-
res da República como os senadores Filinto 
Muller, Juracy Magalhães, Magalhães Pinto, 
Nelson Carneiro, Afonso Arinos, Benedito 
Valadares, Argemiro de Figueiredo, e tantos 
outros nomes de expressão na política nacio-
nal, não se encontra um único capítulo onde 
os parlamentares baixem o nível da discus-
são, mesmo quando os interesses eram con-
flitantes e as opiniões contraditórias.

Naquele tempo, o Congresso Nacional 
não se envolvia diretamente na liberação e 
aplicação de recursos públicos, que era prer-
rogativa inerente ao Poder Executivo. Anali-
savam, criticavam, vetavam,  aprovavam ou 
sugeriam mudanças no orçamento, mas não 
existiam as tais “emendas impositivas” que 
hoje determinam o valor, a destinação e a 
aplicabilidade das verbas, fazendo dos sena-
dores e deputados ordenadores de despesas , 
poderosos executivos elevados à condição de 
benfeitores da população a custa do erário.

De outra parte, os parlamentares fede-
rais tinham vida mais modesta. Para início 
de conversa, todos eram orientados a utili-
zar o chamado “apartamento funcional” , 
evitando gastos em hotéis. Recebiam imó-
veis confortáveis, recém-construídos, que 
ofereciam perfeitas condições de uso sem 
qualquer custo adicional. Não havia as cha-
madas “verbas indenizatórias” e outros favo-
recimentos como “vale alimentação, “auxílio 
moradia”, “auxílio paletó”, “auxílio combus-
tível”, além das milionárias verbas de gabi-
nete para contratação de funcionários e de-
zenas de outras prerrogativas que engordam 
substancialmente o salário dos nossos depu-
tados e senadores.

A atuação parlamentar dos nossos polí-

ticos não era medida pelo volume de verbas 
que conseguiam alocar para os seus estados 
e redutos eleitorais e, sim, pelos seus posicio-
namentos diante das mais relevantes ques-
tões nacionais, nas matérias de real coletivo; 
pelos seus pronunciamentos em defesa da 
democracia, do Estado de Direito e no en-
frentamento das dificuldades políticas e eco-
nômicas que envolvem sua atividade como 
legislador e fiscal da população.

Em sua propaganda eleitoral,  os políti-
cos dão destaque apenas aos recursos que, 
supostamente, teriam conseguido liberar 
para obras e instituições públicas. Todos se 
arvoram donos daqueles milhões e milhões 
de reais que teriam sido fruto do seu traba-
lho e que resultariam em benefícios para os 
seus eleitores. Ninguém fala em projetos, em 
atitudes e muito menos em Leis que venham 
amparar os mais necessitados, que possam 
minimizar a miséria, oferecendo educação, 
saúde e retirar das ruas aqueles que não tem 
o que comer nem onde morar.

Na classe política, são muito poucos aque-
les que possuem real espírito público. Que 
Deus nos dê uma boa lanterna e muito dis-
cernimento entre o verbo e a verba,  para des-
cobrir onde estão os que realmente merecem 
o nosso voto nas eleições que vem aí.

Piaus fica a cinco léguas de beiço de Prin-
cesa. O caminho era uma vereda sinuosa, 
subindo e descendo os contrafortes da serra 
do Teixeira, seguindo o curso do Rio Grava-
tá, em busca do vale do Piancó. As cinco lé-
guas perfazem um desnível de 300 metros, 
a cidade ficando a 730 metros e os sítios do 
Piaus a cerca de 430 metros, a sotavento de 
Princesa. Isso representa calor, pois os ven-
tos são represados pelo platô de Princesa. E 
a subida dos 300 metros de diferença de al-
titude, somada ao beiço das cinco léguas, é 
uma tirada tirana para se fazer a pé. 

O clima e a vegetação mudam nesse pe-
ríodo. A antiga vila de Princesa estava in-
crustada na microrregião do Cariri, de cli-
ma seco e frio, com noites úmidas. Nesta 
área os umbuzeiros são frequentes, e o am-
biente permite o desenvolvimento de par-
tidos de palma, a cactácea forrageira que 
veio dos desertos do México. Já no poente 
da cidade, algumas léguas abaixo, as noites 
são menos úmidas, e os partidos de palma 
murcham no estio, quando são necessários 
como reserva forrageira. Murcham porque 
não contam com a umidade fria das noites 
de seus desertos de origem. Todos os de-
sertos têm noites frias, menos o Semiárido 
brasileiro — a única zona seca intertropi-
cal do mundo.

Cinco léguas de beiço são muitos, cami-
nho para contar. O homem saíra antes do 
sol, pelas quatro da manhã, no claro das es-
trelas, para chegar à Princesa com o sol nas 
alturas, cobrindo as cinco léguas em tor-
no de cinco horas bem andadas. Depois o 
Sol também saiu, descobrindo as canafís-
tulas floridas, colorindo de amarelo doura-
do, o verde da caatinga viçosa no meio do 
inverno. 

O homem subiu a ladeira da Quixaba, 
passou pelo Sítio dos Macacos, de terras de 
mandioca, atravessou as terras fofas das 
Areias, desceu e subiu as ladeiras da cabe-
ça do Porco até chegar à estrada de São José 
e Manaíra e entrar em Princesa.

O andarilho ia subindo aquelas cinco lé-
guas, arrastando os chinelos de sola e rabi-
cho, com um bornal a tiracolo e um filhote 
de cachorro tigrado na mão, para presentear 
Carmélia, a filha mais velha de seu João Si-
tônio. A moça ia ficar contente, pensava ele. 
O filhote era de um casal de cães espertos, 

bons na luta do gado, caçadores, e que acua-
vam quem chegasse ainda ao longe. E man-
so com o povo da casa.

Ia para a feira mais para ver e ouvir de 
que para comprar, pois tinha quase tudo no 
sítio: o feijão, o milho, a farinha, o jerimum, 
o leite, a carne nas miunças, o fumo. Trazia 
da feira o fósforo, as velas de cera de carnaú-
ba, o sal, a pólvora no bornal — quando não 
queria usar carvão de jurema preta. 

Depois de muito chão o homem chegou 
à casa de João Sitônio, perto do pátio da feira 
de Princesa, vestindo calça e camisa de ma-
dapulão, com um chapéu de couro quebra-
do na testa, cobrindo os cabelos louros e des-
cobrindo a tez vermelha e os olhos claros. 

Um homem típico da parentela dos Ana-
nias, moradores da fazenda e do engenho 
Varzinha, uma das propriedades da área 
do Piaus. A Varzinha fazia parte do dote da 
mulher de João Sitônio, Dona Joaninha, fi-
lha do Coronel Marcolino. 

Era dia de feira, a rua cheia de gente e ta-
buleiros, de ruídos e pregões, e até de músi-
ca. O homem deu “ô de dentro” na porta da 
casa de João Sitônio, deixou o cachorro para 
a menina Carmélia, filha do casal, e seguiu 
para o pátio da feira. Na esquina da loja de 
João Sitônio uma roda de ouvintes se forma-
va em torno do Velho do Pife e dos torés in-
dígenas que saíam de sua flauta. O homem 
parou na roda, recuperou o fôlego ouvindo 
o sopro do velho, e adentrou a loja.

Bicada I

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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“Todos os desertos 
têm noites frias, 
menos o semiárido 
brasileiro — a 
única zona seca 
intertropical do 
mundo
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O pagamento do funcio-
nalismo público estadual re-
ferente ao mês de março será 
iniciado amanhã e concluído 
nesta quinta-feira (31). 

Amanhã, recebem os 
aposentados, pensionistas 
e reformados. Já no dia 31 é 
a vez dos servidores da ati-
va, incluindo Administra-
ção Direta e Indireta. 

O anúncio foi realizado 
ontem pelo governador João 

Azevêdo, durante o progra-
ma semanal Conversa com 
o Governador, transmitido 
em cadeia estadual pela Rá-
dio Tabajara. 

Na ocasião, ele também 
assegurou para este mês o 
aumento de R$ 1.000,00 na 
remuneração dos diretores 
escolares das unidades de 
ensino regular, fortalecen-
do a política de valorização 
profissional, contemplando 

311 gestores. Em abril, serão 
comtemplados os diretores 
das escolas que ofertam o 
programa de educação in-
tegral. 

“Nós estamos reconhe-
cendo o esforço e dedicação 
de cada profissional para 
que tenhamos uma educa-
ção que continue conquis-
tando grandes avanços”, fri-
sou o chefe do Executivo 
estadual.

 A presidente da Fun-
dação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente 
“Alice de Almeida” (Fun-
dac), Waleska Ramalho, re-
presentou a socioeducação 
do estado da Paraíba na 1ª 
Reunião Técnica do Fórum 
Nacional de Dirigentes Go-
vernamentais de Entidades 
Executoras da Política de 
Promoção e Defesa dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente (Fonacriad) 2022, 
que aconteceu de 23 a 25 de 
março, em Brasília.

Durante os três dias de 
evento, Waleska Ramalho e 
a diretora técnica da Fundac, 
Débora Raquel, juntas aos 
demais gestores estaduais do 
atendimento socioeducativo 
de 24 Unidades Federativas 
tiveram a oportunidade de 
assistir palestras sobre: Es-

cola Nacional de Socioeduca-
ção (perspectivas 2022); Fun-
do Rotativo Socioeducativo e 
Eixo Recursos Humanos; Pa-
drão Arquitetônico das Uni-
dades Socioeducativas e Se-
gurança Socioeducativa; e 
Perspectivas do cenário na-
cional da política de socioe-
ducação, entre outros temas.

Além da apresentação dos 
Grupos de Trabalho, os gesto-
res tiveram a oportunidade 
de relatar as ações voltadas 
ao atendimento socioeducati-
vo em cada estado da Federa-
ção e participar de três Rodas 
de Conversas: Apresentação 
do Sistema Socioeducativo do 
Distrito Federal, “10 anos do 
Sinase: a socioeducação como 
meio de responsabilização e 
emancipação dos adolescen-
tes” e “Socioeducação basea-
da em evidências”.

Para Waleska Ramalho, o 
fórum é um importante espa-
ço onde gestores de medidas 
socioeducativas têm a possi-
bilidade de debater sobre os 
desafios e encontrar soluções 
para os problemas enfrenta-
dos durante a gestão. “Um 
espaço para fortalecimento 
mútuo da política de socioe-
ducação, através da troca de 
experiência vivenciada por 
cada órgão gestor de medi-
das socioeducativas”, disse.

A reunião encerrou com a 
eleição da diretoria do fórum e 
com visita institucional à Uni-
dade de Internação Feminina 
do Gama. A partir de agora 
nova diretoria do Fonacriad 
está composta por Iberê Fer-
reira da Silva Junior (superin-
tendente de Administração 
Socioeducativa - Suase, vin-
culado à Secretaria Adjunta 

de Justiça da Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública de 
Mato Grosso), na presidência; 
como vice-presidente Sorimar 
Sabóia (Maranhão); 1ª secretá-
ria Regina Afonso (Bahia) e 2º 
secretário Zeno Tresoldi (San-
ta Catarina).  

Diretores das unidades de ensino regular têm aumento de R$ 1.000,00

Governador anuncia 
pagamento de março

com reajuste para gestor escolar

n 

Amanhã, 
recebem os 
aposentados, 
pensionistas e 
reformados. Já 
no dia 31 é a vez 
dos servidores da 
ativa, incluindo 
Administração 
Direta e Indireta

Presidente da Fundac participa de 1a reunião técnica 
Fonacriad 2022 

O ‘prOfessOr’  
está na pOlítica 

rObertO paulinO afirma que 
VenezianO pOderá retirar sua 
pré-candidatura aO gOVernO 

psb: filiaçãO  
cOletiVa na 5a  

Líder do autointi-
tulado ‘MDB Raiz’, 
o secretário de 
Governo, Rober-
to Paulino (foto), 
acredita que Ve-
neziano Vital do 
Rêgo, presidente 

estadual da le-
genda, poderá 
“retirar a sua 
pré-candida-

tura a governador”, devido à polarização que 
parece estar se desenhando entre o governa-
dor João Azevêdo, que vai à reeleição, e a pré-
candidatura de Pedro Cunha Lima (PSDB). Ele 
argumenta que, caso Efraim Filho faça com-
posição com o tucano, como vem se eviden-
ciando, na condição de candidato ao Senado, 
a perda maior é para a pré-candidatura do se-
nador. “Esvazia a candidatura de Veneziano”, 
avaliou, em entrevista a uma emissora de TV. 
Para Roberto Paulino, há outro fator que ten-
de a enfraquecer a pré-candidatura do eme-
debista: “Existe um grande número de filiados 
que não seguem o senador. A maioria do MDB 
apoia João Azevêdo”, afirmou, “A preço de hoje, 
como as coisas estão caminhando, ele [Vene-
ziano] não vai para o segundo turno”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

republicanOs: VOtO em efraim, 
mas apOiO a reeleiçãO de JOãO  

“JOãO leVa Já nO primeirO turnO” 

chapa maJOritária: na sexta-feira 

“nós estamOs de braçOs abertOs” 

“Até acho que João leva já no primeiro, pelo 
trabalho que tem feito no estado e pela boa re-
lação com os prefeitos”, afirma Roberto Paulino, 
ressaltando outro aspecto que tem fortalecido a 
postulação do governador de ser reconduzido ao 
cargo. “Tem o apoio da maioria dos deputados 
estaduais e de muitos federais, o Republicanos 
está 100% com ele. Então, João tem muita cau-
da, muitas lideranças a seu favor”, avaliou o 
secretário. 

“Estamos trabalhando para que até sexta-feira 
tenhamos o indicativo da chapa majoritária”, 
confirmou o governador João Azevêdo, ao ser 
abordado por jornalistas na solenidade de 
inauguração da nova sede da Codata, em João 
Pessoa, da qual participou também o prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas). Sem 
dúvida, esse é o anúncio mais esperado na cena 
atual da política paraibana. 

O governador João Azevêdo convidou Anísio 
Maia (PT) para se filiar ao PSB. “Externamos isso 
ao companheiro Anísio. Se for do desejo dele 
vir para o PSB, nós estamos de braços abertos”, 
disse. O deputado foi suspenso por seis meses 
pelo PT por ter lançado sua candidatura a pre-
feito de João Pessoa, em 2020, descumprindo a 
orientação partidária que recomendava apoio à 
candidatura de Ricardo Coutinho (PT), à época 
filiado ao PSB. 

Na próxima quinta-fei-
ra, o PSB fará grande 
evento de filiação ao 
partido – será no Espor-
te Clube Cabo Branco, 
em João Pessoa, às 
17h. O convite divul-
gado pela legenda, 
registra que será um 
“ato de filiação coletiva 
de diversas lideranças 
de todas as regiões 
do estado, com a pre-
sença do governador 
João Azevêdo”. Um dos 
nomes confirmados é o 
do deputado estadual 
João Gonçalves, que 
estava no Podemos.     

Ex-técnico da Seleção 
Brasileira, e de clubes 
como Vasco e Flamen-
go, Wanderlei Luxem-
burgo assinou ficha 
de filiação ao PSB. E 
a surpresa não para 
por aí. Será candida-
to a senador por To-
cantins! “Terá o nosso 
apoio irrestrito. É uma 
pessoa sabidamente 
progressista, que está 
afinada com a deci-
são do PSB no apoio 
a Lula”, destacou o 
presidente nacional 
do partido, afirmou 
Carlos Siqueira. 

Presidente do Republicanos na Paraíba, Hugo 
Motta disse que o partido apoiará a pré-candi-
datura de Efraim Filho (União Brasil) ao Senado, 
mesmo que ele – como está iminente – deixe 
a base governista. Contudo, ratificou o apoio 
à reeleição de João Azevêdo. Há quem diga, 
nos bastidores, que o Republicanos não estará 
100% com Efraim. Alguns integrantes estariam 
propensos a votar no candidato indicado pelo 
governador. 

n 

Vinte e quatro 
Unidades 
Federativas 
tiveram a 
oportunidade 
de assistir 
palestras 
sobre a Escola 
Nacional de 
Socioeducação, 
além de outros 
temas

A reunião técnica da Fonacriad 2022 foi realizada no período de 23 a 25 de março, em Brasília

desaFios da nova lei das licitações

PB marca presença em congresso no DF
A Paraíba marcou presen-

ça no XI Congresso Consad de 
Gestão Pública com a apre-
sentação de um artigo cien-
tífico da equipe da Secretaria 
de Administração do Estado, 
que foi um dos 13 seleciona-
dos dentre mais de 500 traba-
lhos inscritos, intitulado “De-
safios e oportunidades sob o 
aspecto regulatório oriundo 
da Nova Lei das Licitações e 
Contratos no Governo do Es-
tado da Paraíba”.

O evento, que aconteceu 
em Brasília, nos dias 22 a 24 de 
março, abordou os principais 
temas que envolvem a admi-
nistração pública brasileira, 
como reforma administrativa, 
inovação e sustentabilidade. 

O trabalho paraibano rela-
tou a nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, a 

Lei Federal nº 14.133/2021, que 
estabelece normas gerais de li-
citação e contratação para as 
Administrações Públicas di-
retas, autárquicas e fundacio-
nais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municí-
pios, com abrangência nos ór-
gãos dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário desses 
entes federados, trouxe a ne-
cessidade premente de sua re-
gulamentação para a plena e 
efetiva aplicabilidade em ní-
vel local. O painel foi apre-
sentado no eixo temático de 
Compras Públicas e foi desen-
volvido pela equipe da Dire-
toria Executiva da Central de 
Compras.

“A apresentação foi um su-
cesso. Fiquei muito orgulho-
sa da equipe e da interação 
do trabalho com toda plateia 

O artigo científico da 
Paraíba foi um dos 13 
selecionados dentre mais 
de 500 trabalhos inscritos

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-PB

Eleição
A reunião encerrou com 

a eleição da diretoria 
do fórum e com visita 

institucional à Unidade 
de Internação Feminina

que assistiu o painel. A mo-
dernização, a segurança e a 
transparência dentro do sis-
tema de compras pública são 
prioridades colocadas em prá-
ticas pela Secretaria de Ad-
ministração do Estado da Pa-
raíba desde 2019. O processo 

para aprimorar novos proces-
sos deu uma acelerada mes-
mo com a pandemia da Co-
vid-19”, explicou a secretária 
Jacqueline Gusmão, que par-
ticipou, no último dia do Con-
gresso, do Fórum Nacional de 
Secretários de Administração.
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Não há mais nenhum 
paciente com Covid-19 in-
ternado no Hospital de 
Clínicas, em Campina 
Grande. O número che-
gou a zero ontem com a 
alta dos dois últimos pa-
cientes que se tratavam da 
doença na UTI do hospi-
tal. O momento foi come-
morado com um misto de 
emoção e entusiasmo pe-
los funcionários do setor.

“A gente se emociona 
porque passa um filme na 
nossa cabeça, histórias de 
conquistas, vidas que se 
foram, hoje a sensação é de 
dever cumprido,” declara 
a supervisora assistencial 
Jacinta Tavares.

A unidade já não regis-
trava a ocupação na en-
fermaria Covid desde o 
dia 17 de março, e há três 
dias não houve mais regu-
lação para internação de 
pacientes. Essa é a segun-
da vez que o hospital zera 
o número de leitos ocupa-
dos com Covid. Em 8 de 
dezembro de 2021, o se-

tor também não tinha ne-
nhum paciente em trata-
mento contra a infecção.

 A diretora-geral do 
HC, Vívian Rezende, atri-

bui a conquista ao avan-
ço da vacinação no estado. 
“Hoje nós temos na Paraí-
ba 84% da população vaci-
nada com a 1ª dose, quase 
78% vacinada com a segun-
da dose e mais de 1,5 mi-
lhão de pessoas que já to-
maram a dose de reforço. O 
reflexo é esse, diminuição 
significativa dos casos gra-
ves que necessitam de in-
ternação. Estamos vencen-
do a pandemia,” esclarece.

 Mesmo com os núme-
ros positivos, o Hospital 
de Clínicas continua com 
o setor Covid ativo, po-
dendo ser utilizado a qual-
quer momento.

“Chegamos ao momen-
to que sempre desejamos 
desde o início da pande-
mia, anunciar que o HC 
zerou a ocupação Covid. 
Mas esclarecemos que o 
hospital continua com a 
ala Covid mantida, para 
receber pacientes que pre-
cisarem do nosso serviço,” 
enfatizou o diretor técni-
co, Thyago Morais.

Mais de 700 famílias re-
sidentes em Rio Tinto po-
derão, após décadas, ter 
um teto para chamar de 
seu. Isto porque o governa-
dor João Azevêdo assinou, 
na última quinta-feira, o 
decreto de desapropria-
ção das habitações que, 
eram de posse da família 
Lundgren, desprivatizan-
do a região, tornando os 
residentes como donos das 
unidades.

Em entrevista ao pro-
grama Fala Paraíba, da Rá-
dio Tabajara, a presidente 
da Companhia de Habi-
tação Popular da Paraíba 
(Cehap), Emília Correia 
Lima, informou que o pro-
cesso de entrega das escri-
turas será iniciado no dia 9 
de abril, quando as mais de 
700 famílias receberão visi-
tas de membros do órgão.

“Depois desse decreto, 
que nos autoriza a adquirir 
as primeiras 700 unidades 
habitacionais, elas serão vi-

sitadas pela Cehap, um por 
um, nós vamos, a partir do 
dia 9, recolher esses docu-
mentos para, a partir daí, 
fazermos as passagens das 
escrituras e toda a legaliza-
ção de cada casa. Tem al-
gumas casas, como em um 
Distrito que nunca este-
ve nas reivindicações, que 
nunca foi levantado, que 
após essas primeiras [re-
gularizações], vamos ana-
lisar e visitar para incluir, 
quando estiver dentro dos 
critérios, as casas que fica-
rem de fora”, afirmou Emí-
lia Correia de Lima.

A presidente da Cehap 
informou ainda que as fa-
mílias precisarão atender 
alguns critérios elencados 
no decreto para poder ser 
contemplada com a escri-
tura por parte do Governo 
do Estado.

“O Estado vai pegar 
cada processo individual-
mente. Temos critérios e o 
primeiro deles é que a fa-
mília tenha uma renda fa-
miliar de até três salários 
mínimos; a partir disso, 

as famílias acima de três 
salários, [prédios de] co-
mércios… eles resolvem de 
forma direta com a compa-
nhia [de posse da família]. 
O que o Estado vai viabi-
lizar é para aquelas famí-
lias que não têm condições, 
então outro critério é que 
elas têm que morar nesse 
imóvel e que estejam em 
Rio Tinto há mais de cinco 
anos. Preferencialmente, a 
casa será no nome da mu-
lher [de cada família] e va-
mos analisar casa por casa, 
documento por documen-
to. A pessoa pode ter um 
fiteiro e pequeno comércio 
na frente, não tem proble-
ma, mas tem que morar na 
residência e se adequar aos 
demais critérios”, declarou 
a presidente. 

Antes da visita de mem-
bros da Cehap a cada uni-
dade habitacional, os do-
cumentos necessários de 
apresentação para entrada 
na posse das escrituras se-
rão informados pela com-
panhia com antecedência 
para cada rua.

Funcionários da Cehap vão visitar 
famílias para entregar escrituras

Hospital de Clínicas registra 
última alta de Covid no setor

Servidores do Tesouro Nacional 
podem entrar em greve, hoje
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Bolsonaro anunciou mudança na presidência da estatal e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura é o mais cotado

O presidente Jair Bolso-
naro bateu o martelo e de-
cidiu demitir Joaquim Sil-
va e Luna da presidência da 
Petrobras, segundo fontes 
do governo ouvidas reser-
vadamente pelo Estadão/
Broadcast. O mais cotado 
para substituí-lo é o dire-
tor do Centro Brasileiro 
de Infraestrutura (CBIE), 
Adriano Pires, mas até o 
fechamento desta edição, a 
decisão não havia sido pu-
blicada no Diário Oficial.

A decisão foi tomada no 
mesmo dia em que o minis-
tro da Educação, Milton Ri-
beiro, entregou o cargo ao 
presidente. Ele é investiga-
do por suspeita de envol-
vimento com pastores que 
cobravam propina para in-
termediar recursos para es-
colas, como revelou o Esta-
dão.

A União tem até a últi-

ma hora no dia 13 de abril, 
durante a assembleia dos 
acionistas, para indicar seus 
nomes para o conselho de 
administração da Petro-
bras. Como ela é a contro-
ladora da estatal, não terá 
dificuldade em conseguir 
o número de votos neces-
sários para eleger seus can-
didatos, independentemen-
te da vontade dos acionistas 
minoritários.

A presença do presiden-
te da companhia no conse-
lho de administração é uma 
obrigatoriedade prevista no 
estatuto social da compa-
nhia. Por isso, o substituto 
de Silva e Luna deve antes 
ser referendado pela assem-
bleia como membro do co-
legiado. Após receber o aval 
dos acionistas na assem-
bleia, ele, automaticamente, 
está apto a assumir a presi-
dência da empresa. O man-
dato do atual presidente da 
Petrobras vai até março de 
2023, mas isso não impede 

Economista pode ir para a Petrobras
após saída de silva e luna

desprivatização em rio tintocampina grande

melhores salários

Adriana Fernandes 
Agência Estado

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

A medida do governa-
dor resolve um problema 
iniciado ainda no século 
passado quando a famí-
lia Lundgren, donos da 
companhia de tecelagem, 
construiu, nas proximi-
dades da fábrica, casas e 
até prédios onde hoje fun-
cionam repartições públi-
cas para os trabalhadores. 
A tecelagem foi fechada 
no ano de 1990 mas, ain-
da assim, os imóveis cons-
truídos entre 1920 e 1940 
seguem sob domínio da 
família. 

“É uma luta muito an-
tiga na Paraíba. Participei 
de uma reunião há 35 anos 
atrás, em Rio Tinto, que já 
era reivindicação de mo-
radores porque a cidade 
inteira pertence a antiga 
fábrica têxtil de Rio Tin-

to, dos Lundgren. Cres-
ceu, se tornou cidade e as 
terras continuaram sendo 
da família. Nesse tempo, 
as pessoas faziam refor-
mas e reparos nas casas, 
mas nunca eram delas. Por 
isso que é uma luta gran-
de. Após o decreto do go-
vernador João Azevêdo, 
isso possibilitará a inde-
pendência de cada um e a 
cidade vai poder florescer 
e progredir naturalmente 
como qualquer outra ci-
dade”, relembrou Emília 
Correia de Lima.

Como informado pela 
presidente, algumas ca-
sas que fazem parte de um 
distrito não entraram no 
levantamento apresenta-
do ao Estado. Ainda assim, 
após a conclusão da entre-
ga das escrituras às famí-

lias previstas, outras resi-
dências que se adequem 
aos critérios poderão ser 
incluídas.

Mais de 98% do territó-
rio de Rio Tinto é de posse 
da família. A situação que 
torna os demais cidadãos 
como dependentes dos do-
nos da ex-tecelagem pas-
sou a ser acompanhada 
pelo Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) que esteve 
de acordo com o Governo 
do Estado da Paraíba no 
processo de assinatura do 
decreto.

O decreto de regulari-
zação fundiária que be-
neficiará as famílias do 
município tem um inves-
timento de R$ 23,5 mi-
lhões e promoverá, ainda, 
o desenvolvimento social e 
econômico da região.

Governo resolve problema secular

O Sindicato Nacional dos 
Auditores e Técnicos Fede-
rais de Finanças e Controle 
(Unacon Sindical) convocou 
assembleia para às 10h30 de 
hoje, para deliberar sobre a 
possibilidade de greve por 
tempo indeterminado dos 
servidores do Tesouro Na-
cional.

Segundo a entidade, os 
servidores da carreira de 
Finanças e Controle defen-
dem a recomposição sala-
rial, sem detalhar o porcen-
tual pretendido.

O movimento ocorre 

após a decisão dos servido-
res do Banco Central (BC), 
que decidiram iniciar uma 
greve por tempo indetermi-
nado a partir de 1º de abril. 
A categoria cobra do gover-
no um reajuste salarial de 
26,3% e a reestruturação das 
carreiras. 

INSS para
Servidores do INSS en-

traram em greve e a parali-
sação suspendeu o atendi-
mento presencial em várias 
cidades. Vinte estados já 
aderiram ao movimento. A 
expectativa da Fenasps (Fe-
deração Nacional dos Servi-
dores da Previdência Social) 

é que esse número aumente. 
De acordo com as entida-

des sindicais, os servidores 
não faziam greve há 5 anos, 
mas as condições de traba-
lho ficaram insustentáveis. 
Moacir Lopes, diretor da 
Fenasps, destacou quais as 
reivindicações da categoria.

Moacir adiantou que 
nesta semana deve haver 
uma reunião dos trabalha-
dores com a presidência do 
INSS para tentar um acordo. 
A reportagem tentou conta-
to com o Instituto, mas não 
conseguiu retorno até o fe-
chamento desta edição.

Leia mais na página 18

Antonio Temóteo 
Agência Estado

“A gente se 
emociona 
porque passa 
um filme na 
nossa cabeça, 
histórias de 
conquistas, 
vidas que se 
foram, hoje 
a sensação 
é de dever 
cumprido

Jacinta Tavares

Foto: Fernando Brazão/Agência Brasil

a substituição.
Bolsonaro se irritou 

com Silva e Luna pelo ‘ti-
ming’ no anúncio do me-
ga-aumento dos combustí-
veis neste mês. A Petrobras 
pratica a chamada parida-
de de preços, ou seja, paga 
pelo produto o preço cobra-
do no mercado internacio-

nal e, por isso, repassa even-
tuais altas para refinarias, o 
que leva ao aumento de pre-
ços para o consumidor final.

Na quinta-feira, 10, dian-
te do aumento na cotação do 
petróleo no mercado inter-
nacional, reflexo da guer-
ra na Ucrânia, a Petrobras 
anunciou reajuste de 18,8% 

para a gasolina e de 24,9% 
para o diesel.

No dia seguinte, o Con-
gresso aprovou e Bolsonaro 
sancionou um projeto que 
faz alterações na tributação 
sobre os combustíveis para 
tentar aliviar a alta de pre-
ços. Para Bolsonaro, o im-
pacto da aprovação do pro-

jeto foi “mitigado” porque a 
Petrobras fez o anúncio do 
mega-aumento antes.

“Olha só, eu tenho uma 
política de não interferir. Sa-
bemos das obrigações legais 
da Petrobras e, para mim, 
particularmente falando, é 
um lucro absurdo que a Pe-
trobras tem num momen-
to atípico no mundo. Então, 
não é uma questão apenas 
interna nossa”, disse Bol-
sonaro, no sábado. “Então, 
falar que eu estou satisfei-
to com o reajuste? Não es-
tou satisfeito com o reajus-
te, mas não vou interferir no 
mercado”, completou o pre-
sidente.

Se confirmada, esta será 
a segunda vez que Bolso-
naro muda o comando da 
Petrobras. Em fevereiro do 
ano passado, o presiden-
te demitiu Roberto Castel-
lo Branco, também em um 
momento em que o preço 
dos combustíveis impacta-
va sua popularidade.

Esta será a segunda vez que Bolsonaro muda o comando da Petrobras por impactar sua popularidade
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Número
Na Paraíba, existem 

993 academias de 
ginástica registradas, 

294 delas na capital

Uma atividade física 
mal orientada pode tra-
zer prejuízos à saúde de 
quem a pratica. Para coi-
bir a atuação de pessoa não 
habilitada ao exercício pro-
fissional e outras irregula-
ridades. De acordo com o 
Conselho Regional de Edu-
cação Física (CREF10-PB), 
na Paraíba existem 993 aca-
demias de ginástica regis-
tradas, 57 profissionais au-
tônomos e 94 academias 
sem registro. 

Já em João Pessoa são 
294 academias de ginásti-
ca e 13 profissionais autô-
nomos, sendo que 12 em-
presas se encontram em 
situação irregular pela au-
sência de registro junto ao 
CREF10-PB.

Em 2021, o CREF10-PB 
realizou 2822 fiscalizações 
na Paraíba, sendo 1191 em 
academias de ginástica, 
1578 profissionais não au-
tônomos, 12 escolas en-
tre públicas e privadas e 
41 ações na orla, parques, 
praças e eventos. Desse to-
tal foram geradas 474 no-
tificações, sendo 333 para 
empresas e 103 para pro-
fissionais, onde 29% das 
ocorrências foi por ausên-
cia do profissional de edu-
cação física durante o ho-
rário de funcionamento 
do estabelecimento, 16% 
de por falta de registro do 
estabelecimento junto ao 
CREF10/PB, 18% por Pes-
soa Jurídica com estagiá-
rio em situação irregular. 

Em relação à pessoa fí-
sica, 75 delas foram flagra-
das exercendo ilegalmente 
a profissão o que corres-
pondeu a 73% das ocor-
rências notificadas. As fis-
calizações acontecem duas 
vezes ao ano.

Em um ano, foram 474 notificações de irregularidades, a maioria devido à ausência do profissional de educação 

Irregularidades na hora do exercício
academias de ginástica

As irregularidades mais 
comuns em João Pessoa, se-
gundo o diretor do Depar-
tamento de Orientação e 
Fiscalização Pedro Andra-
de, são: ausência de profis-
sional de Educação física 
durante o horário de fun-
cionamento do estabeleci-
mento, correspondendo a 
32% das ocorrências; esta-
belecimento sem registro, 
o equivalente a 17%; Pessoa 
Jurídica com estagiário em 
situação irregular, 15% dos 
registros; e atuação de pes-
soa não habilitada ao exer-
cício profissional, 14% das 
ocorrências.

É possível encontrar ir-
regularidades em todos os 
bairros da cidade de João 
Pessoa e no estado da Pa-
raíba. “Devido a quanti-
dade de maiores empresas 
na Região Metropolitana 
de João Pessoa e Campi-
na Grande apresentam o 
maior número de irregu-
laridades”, declarou o di-
retor.

Para abrir uma acade-
mia é preciso ter CNPJ na 
área de atividade de con-
dicionamento físico, um 
responsável técnico e um 
quadro técnico de profis-
sionais para o acompa-
nhamento e prescrição das 
atividades físicas dos bene-
ficiários, além dos alvarás 
de licença e funcionamen-
to, do Corpo de Bombeiros 
e Vigilância Sanitária.

 
 

Os reservatórios que 
abastecem Patos, Sertão da 
Paraíba, aumentaram o volu-
me de água armazenada com 
as chuvas do mês de março. 
Segundo o técnico da Em-
presa Estadual de Pesqui-
sa Agropecuária da Paraíba 
(Empaer-PB), Marconi Pal-
meira Filho, no município 
choveu 386.1 milímetros de 
água do dia primeiro des-
te mês até anteontem. Sendo 
162,3 milímetros só na últi-
ma semana. 

Mas, apesar das chuvas 
a recuperação dos manan-
ciais pode não ser suficien-
te para garantir o abasteci-
mento da cidade nos meses 
de estiagem, que vai de julho 
a dezembro, e, vai depender 
da recarga do Açude de Co-
remas para não faltar água 
nas casas neste ano. “Apesar 
de ter chovido muito em Pa-
tos nos últimos dias, as re-
cargas dos mananciais ain-
da está muito baixa, não dar 

n
Choveu em 
Patos 386,1 
milímetros 
no mês de 
março, mas 
volume é 
insuficiente 
para 
abastecer 
a região 
durante o 
período de 
estiagem

Açudes acumulam água, mas em volume insuficiente
em patos

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Somente na semana passada, foram 162,3 milímetros de chuva, volume importante para ajudar na recuperação das reservas de água nos açudes

para tirar todo o ano de 
forma confortável não. A 
não ser que Coremas te-
nha uma boa recarga. No 
momento o Açude Core-
mas está com 52% da capa-
cidade preenchida o que já 
dá certo suporte muito im-
portante para Patos e re-
gião. Mas se fosse depen-
der só dos mananciais de 
Patos, a preço de hoje, esta-
ríamos numa situação mui-
to precária e correria o ris-
co de um desabastecimento 
hídrico,” explicou Marconi 
Palmeira.

O técnico explicou que a 
pouca recarga nos reserva-
tórios se deu devido às pou-
cas chuvas nos leitos dos 
reservatórios d’água. “Se 
no município de Patos está 
chovendo acima da média 
para o mês de março. No 
entorno de Patos, como nas 
cidades de Areia de Baraú-
nas, Passagem, Cacimba de 
Areia, que carregam agua 
para os mananciais, as chu-
vas estão abaixo do espera-
do,” esclareceu.

Segundo os dados da 
Agência Executiva de Ges-

tão das Águas da Paraíba 
(Aesa) a barragem de Ca-
poeira aumentou mais de 
oito centímetros em sua lâ-
mina de água nos últimos 
quatro dias. 

Com o acumulo o 
manancial passou dos 
22.698.412 m³ (42,20%), que 
estava no dia 21 de março 
para os 22. 339.346 m³ no úl-
timo dia 25, o que represen-
ta 42,73% de sua capacidade 
total que é de 53.450.000  m³. 
Ainda de acordo com os 
dados da Aesa, no perío-
do de 21 a 28 de março os 

reservatórios Jatobá I e a 
barragem da Farinha tam-
bém aumentaram a sua re-
serva de água. O Jatobá I 
aumentou de 8.382.681 m³ 
(47,86%) para 8.382.681, e 
está com 9.207.178,50 m³, ou 
seja, 52,56% da capacida-
de total de 17.516.000 m³. 
Já a Farinha passou dos 
7.108.270 m³ (27,62%) para 
7.516.405m³, 29,20% do total 
de 25.738.500,00 m³.

Em menos de 90 dias 
deste ano, Patos já acumu-
lou 678,7 milímetros de chu-
va, o que deixa o município 

apenas 105 milímetros a me-
nos dos 783,7mm acumula-
dos nos 12 meses de 2021.  
Marconi Palmeira, falou que 
a previsão é de mais chuvas 
o que vai favorecer a produ-
ção agrícola. “A expectativa 
é de que as chuvas perma-
neçam até os últimos dias 
de março. O mês de abril e 
maio muito chuvoso. E, se 
as previsões se confirma-
rem a produção de milho e 
feijão, será muito boa, que 
são as culturas mais plan-
tadas como subsistência”, 
disse o técnico da Empaer. 

Fotos: Marconi Palmeira Filho/Divulgação

Academias 
clandestinas e 
o risco à saúde

A servidora pública Ja-
dely Santos, 30 anos, já teve 
experiências negativas com 
academias de ginástica que 
não ofereciam a segurança 
necessária para a prática 
da atividade física. “Tinha 
uma academia que não ti-
nha nenhum profissional. 
Só passei um mês lá, pois 
não senti confiança. Outra 
academia tinha um profis-
sional aparentemente não 
habilitado que orientava 
os alunos na base do achis-
mo”, criticou.

Hoje Jadely frequenta 
uma academia que cum-
pre a legislação e percebe 
a diferença de um profis-
sional comprometido com 
a qualidade de vida e saú-
de do aluno. 

 O educador físico Ra-
fael Fonseca alerta sobre 
os riscos de praticar ativi-
dade física em uma acade-
mia clandestina. “Se o pro-
fissional não é formado e 
não tiver o conhecimento 
necessário, poderá causar 
lesões graves em múscu-
los, tendões e articulações, 
overtraining, problemas car-
díacos entre outros malefí-
cios”, alertou. Overtraining 
é um problema que ocor-
re quando o atleta faz mais 
exercícios do que seu cor-
po é capaz de se recuperar.

O prejuízo à saúde, na 
maioria das vezes, vai ser 
percebido a longo prazo. 
“Se eu faço um agacha-
mento de forma errada, 
não vou sofrer lesão no pri-
meiro dia, mas conforme o 
tempo, apresentarei sinais. 
Já uma lesão a curto prazo, 
seria fazer um exercício ele-
vado em uma pessoa car-
diopata”, exemplificou.

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Maioria das academias de ginástica está concentrada nas Regiões Metropolitanas de JP e de CG

Foto: Marcos Russo
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A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) distribuiu, 
ontem, mais 199.907 doses 
de vacinas contra Covid-19 
para crianças, adolescentes 
e adultos em toda a Paraíba. 
Os imunizantes são destina-
dos, principalmente, para ga-
rantir doses para os dias “D” 
de vacinação contra Covid-19, 
que será realizado sexta-fei-
ra, dia 1º de abril, e sábado, 
dia 2, conforme a escolha dos 
municípios.

Do total de doses, 133.611 
são encaminhadas para o pú-
blico com idade a partir de 12 
anos, incluindo 36.978 doses 
de vacinas Pfizer adulto des-
tinadas especificamente para 
segunda dose de reforço da 
população idosa maior de 80 
anos que já tenham quatro 
meses da data de aplicação 
do reforço. Há ainda 66.296 
doses de vacinas pediátricas 
da Pfizer e CoronaVac para 
concluir o esquema contra co-
vid-19 em crianças de 5 a 11 
anos de idade.

O secretário estadual de 
Saúde, Geraldo Medeiros, re-
forçou a necessidade de rea-
lizar mais um dia de mobili-
zação para que a população 
possa se apresentar nos pos-
tos de vacinação. “Ainda há 
cerca de 1,5 milhão de pes-
soas que não receberam a 
dose de reforço em tempo 
oportuno e a Paraíba ainda 
não atingiu a meta de 90% 
da população vacinável com 

SES enviou ontem, às prefeituras, as vacinas destinadas aos dias “D” de imunização que ocorrerão sexta e sábado

PB distribui quase 200 mil doses
covid-19

duas doses ou dose única da 
vacina contra a Covid-19”, 
alertou. 

Geraldo Medeiros destaca 
que “o objetivo do Dia “D” é 
facilitar o acesso da popula-
ção paraibana que, por diver-
sos motivos não conseguiu 
concluir o esquema vacinal 
contra Covid-19. Convoco to-
dos que estão com alguma 
dose da vacina em atraso que 
se apresentem em um posto 
de vacinação de seus muni-
cípios e completem seus es-
quemas vacinais. Estamos 
em um momento de redu-
ção nos números de casos e 
óbitos e podemos tornar isso 
uma constante com o avan-
ço da vacinação e as medi-
das de proteção individuais”, 
finaliza. 

Remessa
Das 199.907 

doses 
distribuídas, 
133.611 são 

para o público 
com idade a 

partir dos 
12 anos

A Paraíba ultrapassou, 
no último domingo, a mar-
ca de 8,2 milhões doses de 
imunizantes contra a Co-
vid-19 aplicadas na popula-
ção. O número foi ampliado 
ontem, de acordo com dados 
do Ministério da Saúde. Até 
o momento, foram registra-
das a aplicação de 8.219.692 
doses de vacinas contra a 
doença, sendo 3.439.655 pes-
soas vacinadas com a pri-
meira dose, o que equivale 
a 84,74% do total da popu-
lação, e 3.164.025 pessoas 
que completaram os esque-
mas vacinais, representan-
do 77,95% da população to-
tal da Paraíba. 

Do total de vacinados com 
o esquema primário comple-
to, 3.079.926 tomaram as duas 
doses e 84.099 utilizaram 
imunizante de dose única. 
Um total de 38.710 pessoas 
com alto grau de imunos-
supressão receberam doses 
adicionais e outras 1.577.282 
doses de reforço foram apli-
cadas na população com ida-
de a partir de 18 anos. A Pa-
raíba já distribuiu um total 
de 8.792.926 doses de vacina 
aos municípios. 

Ontem, a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) contabili-
zou 181 casos de contamina-
ção pela Covid-19, todos com 
quadro leve da doença, com 
recuperação nas respectivas 
residências. Também foi re-
gistrado um falecimento em 
decorrência do agravamen-
to da doença. Com a atua-
lização, o Estado chegou a 
595.072 casos confirmados, 
sendo 439.167 pacientes consi-
derados recuperados e 10.190 
vítimas fatais da doença. 

Até o momento, foram 
registrados a realização de 
1.492.332 testes para diag-

nóstico da Covid-19 através 
da rede pública de saúde.

O falecimento informado 
aconteceu em hospital pú-
blico neste domingo. A víti-
ma é um homem de 85 anos, 
com histórico de Acidente 
Vascular Encefálico (AVE) e 
ex-tabagista. O paciente re-
sidia em Campina Grande. 
Segundo dados da SES, ou-
tros três falecimentos estão 
em investigação.

Uma internação
De acordo com o Cen-

tro Estadual de Regulação 
Hospitalar, apenas uma in-
ternação foi confirmada no 
período de 24 horas entre 
o domingo e ontem, consi-
derando o intervalo de pu-
blicação entre os boletins 
diários de domingo e se-
gunda-feira, chegando ao 
total de 72 pacientes em tra-
tamento nas unidades de re-
ferência em todo o estado. 

Os pacientes estão distri-
buídos entre 18% de ocupa-
ção dos leitos de UTI (adul-
to, pediátrico e obstétrico) 
e 5% nas enfermarias para 
adultos. Já entre as macror-
regiões de saúde, a região se-
diada por Campina Grande 
tem a menor taxa com 8% de 
ocupação nos leitos de UTI, 
a região é a única no Esta-
do com leitos de enfermaria 
zerados, contabilizando 12 
dias sem novas internações 
em enfermarias. 

Por outro lado, a Região 
Metropolitana de João Pes-
soa possui as maiores ta-
xas, a cidade chegou a 40% 
de ocupação em leitos de 
UTI e 14% em enfermarias. 
Na terceira região, no Ser-
tão, os números são de 14% 
de ocupação nos leitos de 
UTI e 6% em enfermarias 
Todos os números das ma-
crorregiões de saúde são re-
lativos aos leitos específicos 
para adultos.

8,2 milhões de doses aplicadas

A Prefeitura de João Pessoa 
segue, hoje, sua campanha de 
imunização contra a Covid-19 
vacinando todos os públicos 
a partir dos cinco anos. Além 
disso, continua a aplicação da 
quarta dose (reforço) da vaci-
na para idosos a partir dos 80 
anos de idade, que receberam 
a terceira dose há pelo menos 
120 dias, sem a necessidade de 
agendamento.

Para idosos acamados, res-
tritos ao leito, equipes da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
visitarão aqueles que estão ca-
dastrados no serviço e se en-
quadram na faixa etária que 
pode receber a quarta dose. 
No caso de idosos que ain-
da não tenham feito o cadas-
tramento, um familiar res-
ponsável pode procurar uma 
Unidade de Saúde da Família 
ou contatar pelo telefone ou 
e-mail disponível para as dú-
vidas e esclarecimentos.

Crianças entre cinco e 11 
anos, com ou sem deficiên-
cia ou comorbidades, pode-
rão se vacinar com a primei-
ra ou a segunda dose, sem 
realizar agendamento. É pre-
ciso apresentar documento 

oficial com foto, Cartão SUS 
ou CPF, e comprovante de 
residência em João Pessoa. 
Crianças de cinco a 11 anos 
que tenham comorbidades 
ou deficiência também pre-
cisam apresentar laudo ou 
declaração médica que com-
provem a doença.

Estão disponíveis também 
primeiras doses para o públi-
co 12+, além de segundas do-
ses da CoronaVac (28 dias após 
a primeira dose), Pfizer (60 
dias), AstraZeneca (90 dias) e 
Janssen. Pode tomar a tercei-
ra dose a população com ida-
de a partir de 18 anos (120 dias 
após a segunda dose), imu-
nossuprimidos (28 dias) e os 
trabalhadores de saúde (120 
dias). A aplicação da quar-
ta dose também é destinada 
para os indivíduos imunossu-
primidos que tenham recebi-
do a terceira dose há, pelo me-
nos, 120 dias.

Todos os públicos a par-
tir dos 12 anos – exceto os que 
optarem pelo posto no Man-
gabeira Shopping –, devem 
realizar o agendamento nas 
plataformas da Prefeitura de 
João Pessoa: pelo aplicativo 

João Pessoa imuniza hoje todos os públicos

A Secretaria de Saúde de 
Campina Grande vai iniciar 
a aplicação da segunda dose 
de reforço, também conheci-
da como quarta dose, da vaci-
na da Covid-19 para os idosos, 
iniciando pelos maiores de 80 
anos de idade a partir de ama-
nhã. A vacina será aplicada em 
Unidades Básicas de Saúde e 
no modelo drive-thru, no giná-
sio O Meninão.

A quarta dose (segunda 
dose de reforço) é voltada para 
os idosos que receberam a ter-
ceira dose (primeira dose de 
reforço) há pelo menos quatro 

meses de intervalo. Para ter 
acesso à vacinação, não é ne-
cessário realizar agendamen-
to, bastando se deslocar até um 
dos pontos de vacinação com o 
cartão de vacinação em mãos e 
um documento de identifica-
ção pessoal.

Para os idosos acamados, 
os familiares devem acionar a 
Equipe de Estratégia de Saúde 
da Família da Unidade Básica 
de Saúde de referência para o 
endereço. Caso seja uma área 
descoberta, é necessário preen-
cher um formulário que uma 
equipe de imunização volante 

entra em contato e agenda para 
fazer a vacinação em domicílio. 
O formulário está disponível 
em: https://forms.gle/vKgZ-
vKQsX12PwMDQA. A quarta 
dose é administrada preferen-
cialmente com a vacina Pfizer, 
independentemente da vacina 
tomada anteriormente. Antes, 
a quarta dose só era aplicada 
em imunossuprimidos.

Para melhorar o acesso dos 
idosos à vacinação, a Secretaria 
Municipal de Saúde vai reali-
zar dias “D” de vacinação por 
Distritos Sanitários para des-
centralizar a oferta da imuni-

zação e evitar que os idosos 
precisem se deslocar por lon-
gas distâncias.

CG aplica 4a dose para idosos de 80 anos

Dúvidas
A população pode 
tirar dúvidas pelo 
WhatsApp através 

dos números 98600-
4815 e 98699-2917

Vacina João Pessoa ou site va-
cina.joaopessoa.pb.gov.br. 

Dúvidas 
A Prefeitura disponibili-

za dois números de contato 
para auxiliar os cidadãos que 
estão com dificuldades para 
realizar cadastro, agendar 
vacinação ou outras dúvidas 
relacionadas ao aplicativo 
Vacina JP. Nesses casos, a po-
pulação pode ligar ou enviar 
mensagem via WhatsApp 
para os números: (83) 98600-
4815 ou (83) 98699-2917. O ho-
rário de atendimento desse 
serviço é de segunda a sába-
do, das 8h às 19h. Outra for-
ma de contato é através do 

endereço de e-mail: vacina-
jp@gmail.com.

Documentação 
 Para receber a primeira 

dose da vacina a partir dos 12 
anos, é necessário apresentar 
documento oficial com foto, 
Cartão SUS, CPF e compro-
vante de residência em João 
Pessoa. Já para a D2, D3 ou D4, 
é necessário o cartão de vaci-
nação e um documento pes-
soal com foto, além de com-
provação documental para 
trabalhadores de saúde e imu-
nossuprimidos.

No caso da terceira dose 
para os trabalhadores da 
saúde, eles devem apresen-
tar um documento de iden-
tificação original com foto e 
documentação comprobató-
ria de vínculo em estabeleci-
mento de saúde de João Pes-
soa, que pode ser carteira de 
trabalho, contracheque ou de-
claração do estabelecimento 
de saúde. Vale destacar que a 
cópia da documentação com-
probatória deverá ficar retida 
no ponto de vacinação para 
fins de controle dos órgãos 
fiscalizadores.

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

Existem 1,5 milhão de pessoas que ainda não receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19

n 

Do total de 
novas doses 
distribuídas, 
66.296 são 
da Pfizer e 
CoronaVac 
destinadas ao 
público infantil, 
para concluir o 
esquema contra 
covid-19 em 
crianças de 5 
a 11 anos de 
idade

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A Unão

Locais
A vacina será 

aplicada em UBS e 
no modelo drive-
thru, no ginásio 

O Meninão



Trio simulava compra de produtos oferecidos por aplicativo, assaltava as vítimas e, depois, praticava extorsão

PM prende suspeitos em perseguição 
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Uma perseguição com 
troca de tiros entre uma 
guarnição da Polícia Mili-
tar e suspeitos de assaltos 
terminou com a prisão de 
três homens, sendo que um 
deles, identificado por Leo-
nardo dos Santos Balbino, 
de 46 anos, foi ferido com 
um tiro no pé direito, so-
corrido para o Hospital de 
Emergência e Trauma e de-
pois transferido para o Trau-
minha de Mangabeira.

Além de Leonardo, tam-
bém foram autuados no 
artigo 157 (assalto à mão 
armada) Jefferson Júnior 
Cunha Reis e Fábio Hen-
rique Nóbrega de Assis. O 
flagrante foi lavrado pela 
delegada Lídia Veloso.

A prisão do trio aconte-
ceu no domingo (27). Dois 
deles foram detidos ainda 
no local do assalto, na Ave-
nida Santa Catarina, Bairro 
dos Estados, após troca de 
tiros, enquanto que o tercei-
ro fugiu no veículo que ca-
potou na Avenida Ministro 
José Américo de Almeida 
(Beira Rio), em João Pessoa. 
A ação policial aconteceu 
após a guarnição da PM fla-
grar o momento em que o 
trio tentava tomar o carro 
de uma vítima. O ferido foi 
preso no local, junto com 
um dos assaltantes. 

Golpes
Segundo a polícia, os três 

homens são suspeitos de 
aplicar golpes em pessoas 
que anunciavam a venda 
de produtos pela internet. 
Os suspeitos demonstra-
vam interesse em comprar, 
mantinham contato com os 
anunciantes e, quando se 
encontravam com a vítima, 
praticavam o assalto. 

Nesse domingo, a vítima 
foi uma pessoa que anun-
ciou a venda de dois iPho-
nes 13 Pro Max. Na aborda-
gem e sob ameaça, a vítima 
entregou o equipamento 
eletrônico aos assaltantes. 
Nesse momento houve a co-
municação ao CIOP e a po-
lícia flagrou o momento do 
assalto. Os policiais deram 
voz de prisão, mas o gru-
po resolveu efetuar dispa-
ros contra os policiais, que 
revidaram.

A delegada Lídia Velo-
so disse que vítimas desse 
grupo podem comparecer 
à Central de Polícia para 
serem ouvidas. Ela infor-
mou que duas pessoas, já 
ouvidas, tiveram um carro 
roubado e um smartphone. 
Os suspeitos dos assaltos 
devem responder judicial-
mente por roubo majora-
do e assalto. “A informa-
ção que temos é de que é 
uma quadrilha que já vem 
atuando há muito tempo”, 
disse a delegada.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com Foto: Ascom/PMPB

PM vai atender ocorrência de agressão, 
mas encontra explosivos e entorpecentes

em tacima

O atendimento a uma 
ocorrência de suposta 
agressão levou policiais 
militares a apreender ma-
terial explosivo na cidade 
de Tacima, no Agreste pa-
raibano. No local também 
foram encontrados cerca 
de dois quilos de drogas e 
uma arma de fogo.

Segundo informações 
da assessora de comuni-
cação da Polícia Militar, 
uma guarnição foi até o 
local da suposta agressão, 
mas, ao tomar ciência do 
local do fato, constatou 
que se tratava de um pon-
to já monitorado pela PM 
por frequentes denúncias 

de comercialização de en-
torpecentes. Na averigua-
ção, a PM prendeu no lo-
cal um homem de 43 anos, 
e apreendeu 121 pedras 
pequenas de crack e mais 
um quilo; 142 embalagens 
de maconha, 76 papelo-
tes com aproximadamen-
te 300 gramas de cocaína, 

além de um revólver cali-
bre 38, balança de precisão, 
material para embalagem 
dos entorpecentes e os ex-
plosivos. 

O suspeito preso, que 
já responde por outros cri-
mes, foi apresentado na De-
legacia de Polícia Civil de 
Tacima.

Explosivos foram apreendidos junto com uma arma e entorpecentes, e suspeito detido já havia sido preso por tráfico de drogas

curto circuito

Fogo atinge casas, oficina 
e veículos em João Pessoa

O Corpo de Bombeiros 
está aguardando solicitação 
do proprietário do imóvel 
que pegou fogo na noite des-
se domingo (27), na Travessa 
Tiradentes, bairro de Cruz 
das Armas, em João Pessoa, 
para realizar perícia no local. 
O fogo atingiu alguns imó-
veis que ficaram parcialmen-
te destruídos, como também 
dois automóveis e uma moto 
que estavam dentro de uma 
oficina.

O capitão Matheus Pi-
nheiro, do Corpo de Bom-
beiros, que comandou as 
equipes no combate ao in-
cêndio disse que o local onde 
ocorreu o fogo tem material 
inflamável, inclusive por-
que moradores da localida-
de acumulam lixo.

Segundo moradores da 
área, o incêndio começou 
por volta das 20 horas e o 

Corpo de Bombeiros traba-
lhou por cerca de duas ho-
ras para debelar totalmen-
te o fogo.

A suspeita é que o incên-
dio tenha sido provocado 
por um curto circuito em um 
roteador de internet. O pro-
prietário da oficina acompa-
nhou o trabalho do Corpo de 
Bombeiros. 

Tentativa de furto
Nesse domingo uma 

equipe do Corpo de Bom-
beiros tentou salvar um  ho-
mem, de identidade não 
revelada, que sofreu uma 
descarga elétrica ao tentar 
furtar fios.

O caso aconteceu na  ci-
dade de Alagoa Nova. Se-
gundo o Corpo de Bom-
beiros, quando os agentes 
chegaram ao local o homem 
já estava morto.

No local existiam vários materiais de fácil combustão

Foto: Evandro Pereira

grave
Vítimas de 
acidente estão 
no Hospital  
de Trauma

Quatro pessoas en-
volvidas em um aciden-
te, ocorrido na tarde des-
se domingo (27), estão 
internadas no Hospital 
de Emergência e Trau-
ma de Campina Grande. 
O estado clínico de uma 
criança de sete anos é 
considerado gravíssimo, 
segundo a equipe médi-
ca da unidade hospitalar. 
Ela sofreu politraumatis-
mo craniano com afun-
damento de crânio.

O médico Nino Lima 
disse que o André Batis-
ta, pai da criança, está na 
enfermaria da ortopedia, 
após ser submetido a uma 
drenagem no tórax. Josile-
ne Santos, mãe da crian-
ça, está na ala vermelha. 
O motorista do outro veí-
culo envolvido no aciden-
te, Antônio Carlos, tam-
bém está na enfermaria 
da ortopedia, pois sofreu 
um trauma e fraturou um 
dos ombros.

O acidente aconteceu 
na tarde de domingo (27), 
na BR 104, km 104, entre 
as cidades de São Sebas-
tião de Lagoa de Roça e Es-
perança. De acordo com a 
PRF o acidente foi uma co-
lisão frontal envolvendo 
dois carros. Os veículos 
colidiram após uma ten-
tativa de ultrapassagem. 
Em um veículo estavam 
três pessoas de uma mes-
ma família e no outro car-
ro apenas o motorista. A 
causa do acidente está sob 
investigação.

Policial é flagrado e preso por 
praticar importunação sexual

no ceará

A Corregedoria do 13o 
Batalhão da Polícia Militar 
da Paraíba, em Itaporanga, 
vai instaurar procedimen-
to administrativo para in-
vestigar a conduta de um 
cabo daquela unidade pelo 
crime de importunação se-
xual. O militar, que não teve 
o nome revelado, foi flagra-
do pelo circuito de seguran-
ça de um estabelecimento 
encostando a parte íntima 
em uma jovem que fazia 
compras em um mercantil.

Segundo o coronel Seve-
rino do Ramo Gerônimo, o 
procedimento administrati-

vo ficará a cargo da própria 
unidade que deverá manter 
contato com as autoridades 
do estado do Ceará, onde 
aconteceu o caso.

O flagrante aconteceu 
nesse fim de semana na ci-
dade de Mauriti. As ima-
gens mostram o militar 
em um setor do mercantil, 
quando duas mulheres che-
gam, e ele passa e encosta a 
parte íntima na vítima de 
19 anos, que fazia compras. 

A jovem olhou para a 
amiga sem entender o que 
tinha ocorrido e resolveu 
acionar a PM do Ceará, que 

realizou buscas e encontrou 
o suspeito em frente a uma 
agência bancária. Ele foi le-
vado à Delegacia Regio-
nal de Polícia Civil de Brejo 
Santo e autuado por impor-
tunação sexual.

O tenente-coronel Beut-
tenmuller Neto, responsá-
vel pela assessoria de comu-
nicação da PM, disse que a 
corporação não aceita esse 
tipo de comportamento por 
nenhum de seus integrantes. 
Ele deve responder discipli-
nar e criminalmente e se fi-
car comprovação deverá ser 
punido, explicou.

Polícia apreende carregamento 
de cigarro avaliado em R$ 27 mil

contrabando

A Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu em Pom-
bal, cerca de 7.500 maços de 
cigarros contrabandeados. O 
material apreendido esta-
va em um Chevrolet Meri-
va. A apreensão aconteceu 
na BR-230 após perseguição 
por alguns quilômetros. 

O condutor do automó-
vel, um homem de 57 anos, 
informou que a carga de ci-
garros tinha como destino a 
cidade de Sousa. Segundo a 
PRF o produto tem origem 
paraguaia e está avaliado em 
cerca de R$ 27 mil.

Foragido
Na rodovia um homem, 

de 43 anos, foi preso ontem 

A carga estava escondida em um automóvel Meriva

por uma equipe da PRF 
após desobedecer ordem de 
parada. A abordagem acon-
teceu na BR-230, Região Me-
tropolitana de João Pessoa. 
Ao serem realizados os pro-

cedimentos de identificação 
do condutor foi constatado 
que ele tinha um manda-
do de prisão em aberto pelo 
artigo 121 do Código Penal 
Brasileiro, homicídio.

Foto: Nucom/PRF
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Investidores do turismo 
em Araruna estão otimistas 
com o Plano Estratégico de 
Turismo da cidade, localiza-
da no Curimataú da Paraí-
ba, lançado no último sába-
do (26). Acreditam que esse 
será o pontapé inicial para 
o crescimento do fluxo de 
turistas. Uma série de ativi-
dades marcou o lançamen-
to do plano, que foi presidi-
do pelo prefeito Vital Costa, 
no Ginásio “O Raulzão”, du-
rante todo o dia. O Plano Es-
tratégico de Turismo de Ara-
runa foi elaborado por meio 
de uma parceria entre o Se-
brae Paraíba e a Prefeitura 
Municipal, através da Secre-
taria de Desenvolvimento 

Lançamento do Plano Estratégico de Turismo de Araruna, no sábado, reuniu investidores do setor no ginásio Raulzão

Série de atividades animou público
desenvolvimento econômico

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com

Econômico, Meio Ambiente 
e Turismo.

De acordo com Ricardo 
Henrique, presidente do Fó-
rum de Turismo do Curi-
mataú e Seridó paraibano, 
o plano vem para somar 
ações turísticas integradas 
com outros municípios. “Eu, 
como presidente do fórum, 
entendo que essas ações se-
rão muito importantes, por-
que irão agregar outros atra-
tivos que estão em torno do 
município de Araruna”, dis-
se ele. Para Teresa Teixeira, 
proprietária da Pousada e 
Restaurante Negra Joana, 
o plano vem para fomentar 
mais o turismo local. “Ele 
vem para se aliar aos nos-
sos valores locais, que são: 
clima bom, a terra, vegeta-
ção, gastronomia, Pedra da 
Boca, Santuário Mãe Ra-

Integração
Plano vem 
para somar 

ações turísticas 
integradas com 

outros municípios

inha, ou seja, a uma cidade 
cujo turismo está a todo va-
por”, acredita.

Vanessa Gurgel, proprie-
tária da Pousada e Restau-
rante Rancho Treze, também 
comemorou a iniciativa da 
prefeitura municipal. Mui-
to embora o seu empreendi-
mento tenha sido lançado no 
período da pandemia, ela já 
recebe turistas de diversas 
localidades e acredita que o 
plano vem para somar mais 
a valorização do turismo lo-
cal. “A dedicação é o ponto 
inicial para o sucesso de um 
empreendimento turístico, 
e eu acredito que com essa 
grande parceria que tere-
mos agora, com o lançamen-
to do plano estratégico, ha-
verá um maior impulso nas 
ações que irão proporcionar 
cada vez mais um turismo 

de qualidade e responsabi-
lidade, beneficiando toda a 
região do Curimataú da Pa-
raíba”, assinalou.

O documento traz um 
diagnóstico sobre as poten-
cialidades turísticas do mu-

nicípio, detalhando de ma-
neira técnica os pontos fortes 
e as fragilidades que neces-
sitam de correções. Entre os 
pontos fortes identificados 
estão o surgimento de novos 
produtos e empreendimen-
tos, a presença de condu-
tores e empresas que ofe-
recem serviços de turismo 
e um ecossistema diverso, 
com empreendimentos es-
truturados de alimentação e 
hospedagem. Durante o lan-
çamento, o prefeito de Ara-
runa, Vital Costa, destacou 
a elaboração do plano. “Nós 
construímos esse plano com 
a participação de todos os 
segmentos de Araruna e com 
pessoas que possam colabo-
rar com o turismo como uma 
atividade econômica funda-
mental no processo da gera-
ção de emprego e renda do 

município”, explicou. 
Araruna desponta nas 

oportunidades relacionadas 
ao aumento da demanda tu-
rística, crescimento do tu-
rismo doméstico, viagens de 
curta duração e aumento do 
interesse pelo turismo de ex-
periência. Conforme Edval-
do da Costa, secretário de 
turismo do município, o pla-
no dará um direcionamento 
ao turismo local. “Esse pla-
no vem para direcionaras 
nossas ações turísticas. Fo-
ram quatro meses de reu-
niões com os envolvidos no 
segmento do turismo, e tudo 
foi planejado para iniciar as 
nossas ações no que for prio-
ridade, ou seja, vamos traba-
lhar logo naquilo que tem ur-
gência para depois darmos 
sequência às outras metas”, 
explica.

Funad prepara programação para 
o Dia Mundial de Conscientização

sobre Autismo

 Dois de abril é o Dia Mun-
dial de Conscientização sobre 
o Autismo. A data, estabele-
cida em 2007, tem o objeti-
vo de difundir informações 
sobre o autismo e combater 
a discriminação e o precon-
ceito que cercam as pessoas 
com o transtorno. O Gover-
no da Paraíba, através da Fu-
nad, preparou uma progra-
mação entre os dias 4 e 8 de 
abril, que inclui diversas ati-
vidades, com o tema: “Lugar 
de autista é em todo lugar”. 
O trabalho será coordenado 
pelo Serviço Especializado 
de Reabilitação Intelectual e 
a Coordenadoria de Educa-
ção Integrada da Funad.

A Funad participa, no sá-
bado (2), de uma caminha-
da na orla da Capital, com 
servidores e usuários. Na se-
gunda, dia 4, às 9h, aconte-
cerá uma live com reabili-
tadoras da Coordenadoria, 
com o tema “Estratégias para 
estimulação comunicativa e 
comportamental de pessoas 
autistas”. A ideia é trazer  ele-
mentos que auxiliem pais e 
responsáveis no cotidiano 
das pessoas com o Transtor-
no do Espectro Autista (TEA), 
propondo estratégias para o 
desenvolvimento. À tarde ha-
verá apresentação artística 
com usuários da Funad, no 
pátio da instituição.

Mas a programação da 

semana  tem também a pro-
posta de identificar quantas 
pessoas autistas existem na 
Paraíba, através do Cadas-
tro da Pessoa com Deficiên-
cia. Com o Censo, o Governo 
vai poder saber quantas pes-
soas com deficiência existem 
no Estado e assim aplicar no-
vas políticas públicas volta-
das para esse segmento da 
sociedade. Desde o seu lança-
mento, em setembro do ano 
passado, a Funad e Secreta-
ria de Desenvolvimento Hu-
mano têm movido esforços 
junto às escolas, associações, 
unidades de saúde e centros 
de reabilitação, no sentido de 
estimular e promover a parti-
cipação, cadastrando as pes-
soas com deficiência em toda 
a Paraíba.

Nesse processo, a semana 
do autismo será importante. 
Serão visitadas clínicas que 
atendem pessoas com TEA, 
proporcionando comodidade 
para elas e suas famílias, ao 
mesmo tempo em que os pro-
fissionais da Funad vão di-
vulgar informações sobre os 
serviços ofertados pelo Go-
verno do Estado. Para parti-
cipar do Censo, basta acessar 
o link http://paraiba.pb.gov.
br/censo-pessoa-com-defi-
ciencia-pb.

Na Funad, são atendidas 
atualmente 426 pessoas com 
o Transtorno do Espectro Au-

tista. A equipe multiprofis-
sional realiza atendimento 
individual e em grupo, com 
serviços de estimulação pre-
coce, habilidades comunicati-
vas e comportamentais, habi-
lidades cognitivas, artísticas, 
sociais, musicais, integração 
sensorial, atividades de vida 
diária, habilidades aquáti-
cas, psicoterapia lúdica e cir-
cuito de habilidades moto-
ras. O serviço busca  atender 
com estrutura de referência 
e métodos diferenciados vol-
tados para a potencialização 
das áreas importantes para o 
desenvolvimento e descober-
tas funcionais dos usuários.

Segundo Simone Jordão, 
presidente da Funad,  é pre-
ciso que a sociedade entenda 
que a pessoa com autismo 
tem o direito de estar onde 
quiser e os serviços como 
os da Funad e Centros de 
Reabilitação são meios im-
portantes nesse processo de 
inclusão. “As famílias preci-
sam buscar os caminhos e 
também lutar contra a invi-
sibilidade, portanto, partici-
par do Cadastro, vai garan-
tir que elas possam dispor 
de novos instrumentos pú-
blicos de defesa e acesso aos 
direitos. Durante toda a se-
mana, nós estaremos refor-
çando essa busca e conta-
mos com a participação de 
todos”.

Rota Cultural volta após dois anos 
e homenageia Pinto do Acordeon

cAminhos do Frio 2022

A Rota Cultural Cami-
nhos do Frio será retomada 
esse ano. As datas da edição 
serão lançadas na feira Expo 
Turismo, que acontece entre 
os dias 5 e 7 de maio. Os se-
cretários de Turismo das ci-
dades envolvidas no projeto 
e associações do setor se re-
uniram na última sexta-fei-
ra para determinar o tema 
de 2022. O homenageado 
será o músico Pinto do Acor-
deon, que faleceu em 2020, 
aos 72 anos, em decorrência 
de um câncer.  Os municípios 
que integram a rota cultural 
são: Alagoa Grande, Alagoa 
Nova, Areia, Bananeiras, Ma-
tinhas, Pilões, Remígio, Ser-
raria e Solânea.

Segundo Francisco Lou-
renço, secretário de Turismo 
de Areia, o lançamento do 
Caminhos do Frio 2022 acon-
tecerá na cidade de Bananei-
ras, no dia 20 de maio, cerca 
de duas semanas depois da 
divulgação das datas. O even-
to é conhecido por proporcio-
nar uma experiência duran-
te o período de clima frio da 
Serra da Borborema, que pos-
sui uma altitude de 550 me-
tros. A programação cultural, 
geralmente, engloba música, 
artes cênicas, trilhas, a gas-

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Cantor paraibano faleceu em 2020, vítima de câncer, aos 72 anos

Foto: Rafael Passos/ Secom-JP

tronomia local e também ex-
periências diante dos atrati-
vos de cada município.

O secretário destaca que 
a expectativa é de retoma-
da plena do turismo da re-
gião do brejo a partir de maio 
deste ano. Em relação ao flu-
xo de turistas, deve alcançar 
seu retorno pleno em junho 
e grande parte dessa movi-
mentação deve ser em decor-
rência da edição 2022 da rota 
cultural. 

Para Ruth Avelino, pre-
sidente da Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur), o 
evento é de suma importân-
cia não só para o turismo bre-
jeiro, mas para todo o Esta-
do da Paraíba. “É um evento 
que tem vários papéis. Eleva 
muito a autoestima do povo 
do brejo, mostrando o quanto 
aquela região é bonita, é ba-

cana e quanto eles precisam 
cuidar daquelas cidades ma-
ravilhosas. São nove cidades 
lindas e com um potencial gi-
gante”, afirmou.

A gestora ainda ressal-
tou que outro ponto relevan-
te do Caminhos do Frio é a 
movimentação da economia 
através do turismo e do lazer 
que atraem muitas pessoas. 
“Durante a semana é uma 
movimentação mais com a 
população da cidade e é mui-
to importante uma popula-
ção que participa das trilhas, 
oficinas, dos shows e tudo 
mais”, disse Rut. Já no fim 
de semana, de acordo com 
Avelino, o agito fica por con-
ta também dos turistas que 
vêm tanto de outras cidades 
paraibanas, como de estados 
vizinhos, como Pernambuco 
e Rio Grande do Norte. 

Durante o evento, o prefeito Vital Costa destacou que a elaboração do plano contou com a participação de segmentos que possam colaborar com o turismo no processo de geração de emprego e renda

Fotos: Teresa Duarte
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Emilia Jones dizendo 
em Libras “Eu te 
amo” em cena de 
‘Coda - No ritmo 
do coração’: longa 
arrebatou os prêmios 
de Melhor Roteiro 
Adaptado, Ator 
Coadjuvante (Troy 
Kotsur) e Filme

Foto: Apple Studios/Divulgação

Excluído o ruidoso momento em 
que o ator Will Smith dá um 
tapa no comediante Chris Rock, 
a premiação do Oscar deste ano 

vai ficar lembrada pela vitória de melhor 
filme para Coda - No ritmo do coração e 
pela consagração do ator Troy Kotsur 
como o primeiro homem surdo a levar 
uma estatueta de atuação pela Academia. 
Na produção da Apple Studios, ele e a 
atriz Marlee Matlin interpretam os pais 
da adolescente Ruby, única ouvinte da 
família, que tem o sonho de se tornar can-
tora. Da emoção em ver todas as estrelas 
de Hollywood de pé aplaudindo com o 
característico balanço de mãos o sucesso 
do filme até a inclusão da comunidade 
surda nas atividades culturais existe um 
longo caminho, no qual o Brasil não tem 
demonstrado interesse em mudar.

“Esse é um marco muito representativo e 
isso está gerando discussões. Essa repercus-
são faz com que se provoque o pensamento 
que é possível ter pessoas surdas no âmbito 
cinematográfico retratando a comunidade 
e fazendo filmes de acesso”, considera o 
cineasta paraibano Danilo Guimarães. Ele 
dirigiu em Campina Grande o curta de ter-
ror Sentidos, sem qualquer som e com elenco 
formado por estudantes surdos. 

Danilo cresceu ao lado de um primo 
surdo e aprendeu a se comunicar com ele 
antes de desenvolver a fala. Como sempre 
foi cinéfilo, eles assistiam juntos aos maio-
res clássicos do cinema, mas incomodava 
Danilo que ambos tivessem experiências 
tão distantes com as obras audiovisuais. 
“Por exemplo, em Tubarão você sabe que o 
perigo está se aproximando dos banhistas 
por causa da trilha sonora. Isso causa uma 
sensação de inquietude e de suspense, mas 
para os surdos são apenas pessoas tomando 
banho no mar”, explica o profissional. Para 
causar uma impressão correlata da elevação 
gradual da tensão e da sugestão simbólica 
do risco de violência, o diretor desenvolveu 
uma linguagem própria na produção.

“A partir do momento em que o filme 
vai chegando ao ponto dramático, as cores 
na tela vão perdendo a sua intensidade, até 
chegar ao ápice, que seria o preto e branco 
bem contrastado, característico do filme 
noir”, detalha o realizador. A estratégia 
deu certo, segundo Danilo, e durante as 
sessões do curta os surdos reagiam “so-
norando” a tensão manipulada em seu 
eixo visual, exatamente como ocorre entre 
os ouvintes nas salas de cinema no mun-
do todo. Hoje, ele pretende permanecer 
explorando suas pesquisas nesse campo 
de criação e já tem pronto o roteiro de 
continuação de Sentidos.

Ser surdo não retira das pessoas os mes-
mos sonhos e curiosidade com os desafios 
da atuação. “Eu via outras pessoas vendo 
filmes, ansiosas. Eu as via fazendo teatro e 
também queria fazer, mas não sabia como 
era. Foi uma experiência legal, eu vi como 
as pessoas se sentiam e me senti dentro do 
personagem. Consegui, fluentemente, fazer 
essa aderência do personagem com a minha 
vida”, conta Ítalo Urbano, que é surdo, so-
bre sua primeira experiência como ator, em 
entrevista à produção do curta.

Segundo o censo demográfico de 2010, 
existiam naquele ano cerca de 55,4 mil 

pessoas surdas ou com deficiência auditiva 
na Região Metropolitana de João Pessoa. 
E elas vão encontrar barreiras para assistir 
Coda - No ritmo do coração ou quaisquer 
outros filmes na rede de cinemas local. A 
situação poderia ser diferente se uma ins-
trução normativa da Agência Nacional do 
Cinema (Ancine) instituída em junho de 
2019 tivesse sido seguida. A medida previa 
a obrigação de que, até janeiro de 2020, 
100% das salas de cinema dos maiores exi-
bidores do país possuíssem equipamentos 
de acessibilidade visual e auditiva, mas a 
sua entrada em vigor tem sido repetida-
mente adiada. A falta de debate público 
sobre o tema tem servido de aliada para o 
desinteresse político e a pressão contrária 
por parte da indústria. 

“As pessoas sequer sabem que essas 
ferramentas de acessibilidade deveriam 
ter sido implementadas”, aponta Flávia 
Mayer, doutora em Linguística pela PU-
C-MG e vice-coordenadora do Observa-
tório da Linguagem e Inclusão (UFMG e 
UFPB). O estatuto da Ancine prevê uma 
série de recursos de acessibilidade como a 
subtitulação por meio de legenda oculta, a 
janela com intérprete da língua brasileira 
de sinais (Libras) e a audiodescrição. “O 

surdo tem a Libras como primeira língua 
e ele, não necessariamente é bilíngue. 
Muitas vezes ele só sabe Libras, então, a 
legenda acessível só não serve”, destaca 
a especialista. Ela explica que os filmes 
já deveriam chegar com as ferramentas 
de acessibilidade embutidas e o parque 
exibidor deveria ter os equipamentos para 
fazer essa implementação. 

Durante o discurso mais emocionan-
te da cerimônia do Oscar, realizado em 
línguas de sinais, Troy Kotsur disse “Eu 
cheguei aqui”. E para que mais pessoas 
estejam em espaços de interação social com 
acesso a conhecimento, desenvolvimento 
pessoal, educação e cultura é preciso que 
se pare de normalizar a exclusão. O prêmio 
de melhor ator coadjuvante no Oscar pode 
ajudar a reforçar o debate público. “A gente 
parte de uma lógica de visibilidade para a 
causa se você tem pessoas com deficiência 
onde elas devem estar, em qualquer lugar. 
E nós estamos acostumados a ver pessoas 
com deficiência só falando sobre suas pró-
prias deficiências. Se elas estão exercendo 
outros papéis, sendo atrizes, atores, ou 
qualquer outro lugar na sociedade, isso 
mostra o quanto elas são capazes”, conclui 
Flávia Mayer.

Pelo cinema 
acessível
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Conquista de ‘Coda - No ritmo do coração’, grande vencedor do Oscar 2022, fomenta a 
reflexão sobre a acessibilidade na área, tanto para profissionais como para o público surdo

n 

Ítalo Urbano é um dos atores surdos no curta-
metragem de terror ‘Sentidos’: “Consegui, 
fluentemente, fazer essa aderência do 
personagem com a minha vida”

n 

Por seu papel como pai da protagonista de 
‘Coda - No ritmo do coração’, Troy Kotsur 
fez história como o primeiro ator surdo a 
ganhar um Oscar
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Cultura

Colunista colaborador

A manchete do jornal paulistano chamava 
a atenção: “Consultório ambulante faz 
de curativo por pedradas na cabeça 

a teste de Covid em quem vive na rua”. Está 
aí uma ideia interessante – pensei comigo. 
Apesar de tantos elogios que são dados ao 
nosso SUS, sabe-se que a situação dos nossos 
hospitais e ambulatórios deixa muito a desejar. 
Frequentemente, vemos notícias e reportagens 
sobre o descaso nessa área, apresentando 
pacientes em corredores de hospitais, outros 
dormindo no chão, além da notória falta de 
medicamentos para os mais carentes.

Porém, esse programa público, que parece 
oferecer tratamento de doenças como tuberculose 
e HIV, além de ajudar, também, na vacinação 
contra Covid em pessoas em situação de 
vulnerabilidade, nos parece “coisa de primeiro 
mundo”. E como funciona essa novidade? Com 
mochilas equipadas com kits de primeiros 
socorros, uma equipe com enfermeira, dois agentes 
de saúde e um agente social caminha pelas ruas 
do bairro de Santa Cecília, na região central de 
São Paulo, para avaliar a saúde de pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Embaixo do Elevado 
Presidente João Goulart, o conhecido Minhocão, 
o trabalho é intenso com curativos, medição de 
temperatura, teste rápido do novo coronavírus e 
acompanhamento de doenças crônicas.

Pensei: – Meu Deus, se metade das cidades 
brasileiras adotar um programa similar a este, 
será a salvação dos necessitados! O trabalho faz 
parte do programa Consultório na Rua, criação 
federal de assistência à saúde e que, de acordo 
com o Ministério da Saúde, está em mais de cem 
municípios do país. Em São Paulo, maior cidade 
do país, a iniciativa pública teve de ser ampliada 
durante a pandemia para dar conta do aumento 
do número de moradores de rua. Até o famoso 
padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua 
de São Paulo, bateu palmas e deu a sua bênção. 
Logo ele, que é considerado uma das maiores 
autoridades do país em atenção a pessoas 
portadoras de situação de vulnerabilidade.

E como funciona na prática? Logo no início da 
jornada, que dura cerca de três horas, a equipe 
encontra um senhor, machucado nas costas e na 
cabeça. A enfermeira coloca luvas de plástico e 
logo saca da mochila gaze e soro fisiológico para 
limpar os ferimentos. O paciente, que ficou ferido 
no dia anterior após brigar com outro morador de 
rua, demonstra muita satisfação. Uma senhora, de 
48 anos, cadeirante e ainda vivendo na rua, utiliza 
uma cadeira de rodas emprestada. Agradece à 
equipe por lhe trazerem pomadas e calmantes 
para melhorar o sono noturno.

As equipes são compostas por profissionais 
que realizam acompanhamento em saúde com 
consultas, orientações, curativos, medicações, 
vacinação e outros procedimentos. O objetivo é 
inserir a população de rua na rede de atenção 
à saúde. Parte de um trabalho de visitas 
diárias, inclusive nos feriados, de cadastro e 
de mapeamento territorial. Há dez anos em 
situação de rua, um promotor de vendas, dá 
graças a Deus e ao Governo por poder andar 
com seus comprovantes da vacina contra o novo 
coronavírus em uma pequena bolsa que leva 
consigo onde quer que vá.

Segundo estatísticas publicadas pela 
Secretaria Municipal da Saúde da metrópole 
paulistana, até 5 de fevereiro deste ano foram 
aplicadas 53.783 doses de vacina contra a 
Covid-19 em moradores de rua da capital paulista, 
incluindo doses de reforço. Uma artesã, paraibana 
de nascimento, recebeu, recentemente, diagnóstico 
de tuberculose. Com a intervenção da equipe do 
Consultório na Rua recebe o tratamento ali mesmo 
no viaduto onde mora, recebendo gratuitamente os 
medicamentos necessários.

O Consultório na Rua existe em São Paulo 
desde 2004, inicialmente denominado A Gente 
na Rua. Na esfera federal, foi criado em 2011, na 
gestão Dilma Rousseff. Surgiu dentro da atenção 
primária à saúde e está ligado às UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde). Ali na capital paulista destaca-
se uma outra característica do programa: todos os 
agentes de saúde são ex-moradores de rua ou de 
casas de acolhida que já estiveram em situação de 
vulnerabilidade. Daí a prática que demonstram e o 
amor com os pacientes! Isso permite aproximação 
maior com a população de rua, pois os agentes 
de saúde usam os códigos da rua e sabem como 
abordar aqueles que têm atitude mais ríspida. 

Outros profissionais podem também fazer parte 
das equipes: são psicólogos, assistentes sociais, 
cirurgiões dentistas, terapeutas ocupacionais, 
agentes sociais e médicos. O Consultório na Rua 
também está em cidades como Porto Alegre (RS), 
Campo Grande (MS) e Recife (PE). Pesquisei sobre 
nossa capital e há notícia de que o programa 
funciona também aqui. Mas faltam dados para 
avaliar se o trabalho funciona a contento, porém, 
com certeza, é uma iniciativa que veio para ficar. 
E torçamos para que não seja esse programa 
contaminado pelas garras da corrução...

Fernando 
  Vasconcelos

Consultório
ambulante

Escritor - fer.mengo@uol.com.br
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Poemas, jabuticabas e cabelo vermelho
Tenho para mim que o poe-

ma é uma forma de loucura 
dirigida, um éden que a cane-
ta traça no mapa dos nossos 
desejos. A máquina lírica. A 
água primitiva.

(André Ricardo Aguiar)

Por esses dias foi o Dia 
Mundial da Poesia. Essa for-
ma literária que nos enche os 
olhos. Difícil de fazer. Pen-
sam uns que, basta uma emo-
ção, uma vivência e pronto, 
está pronto o poema... Qual 
nada! Um tal de jogo, de ima-
gens, de efeitos, de palavras, 
de sustos, de encruzilhadas, 
de artimanhas, artifícios, fi-
guras, linguagens, rimas, ou 
não, rebentações, que só al-
guns conseguem. Arte para 
poucos – o fazer, porque para 
consumir, é democrático. Por 
vezes me perguntam: não 
tens vontade? Claro e claro 
também que, já escrevi aque-
les poemas de arroubos que 
a gente guarda nas gavetas. 
Admiro demais quem tem 
essa articulação. Esse traba-
lho. Essa astuta sabedoria de 
dizer com tão pouco. E tão 
muito.

Perdoem-me a ostentação, 
mas por esses dias, eu ganhei 
essa arte de poetas. Fui estado 
de poesia. No seu recém-lan-
çado livro, Meus olhos teus, de 
João Paulo Fernandes, amigo 

da Universidade, dos estu-
dos, das amigas em comum, e 
também que um dia me trou-
xe jaboticabas que eu, egoisti-
camente, me sentei na varan-
da com a bacia cheia daquelas 
bolinhas pretas, e me fartei da 
doçura. Não minto – não di-
vidi com ninguém! Pois eis 
que me chega João em casa, 
com o seu livro de poemas 
de capa de xadrez verme-
lho, numa tentativa, segun-
do ele próprio, de uma busca 
incessante por amenidades 
de sobrevivência ao concei-
to chamado de vida. E ainda 
se declara não poeta, mas que 
vi nos seus olhos e nos meus, 
esse poema para mim e todo 
meu, A brisa:

Livros compartilhados,
Brincadeira de leitor.
Delicadeza das cores,
Jabuticabas, sabor.

brisa da praia,
Dos versos,
Hilda Hilst, Sylvia Plath,
Da calmaria festiva 
A louca da casa
Mulher

Pois é João Paulo, brinca-
mos sim de leitores, de trocas 
afetivas e literárias, você com 
a sua Hilda, eu com a insen-
satez das mulheres que escre-
vem e não se substanciam, ou 

sofreram por essa abstração 
da subjetividade feminina. 
Sylvia e as suas escolhas, as-
sim como as minhas, décadas 
depois. E claro, com as buscas 
incessantes de Rosa Montero 
pela imaginação da louca da 
casa, do sótão ou da sala de 
estar. Como sou uma mulher 
praiana, das luas e coqueiros, 
me agradeço na brisa que me 
foi oferecida. E fico aqui ab-
sorta, por entre silêncios, a 
contar estrelas.

O outro poema foi do 
meu amigo e colega de crô-
nica n’A União, Nelson Bar-
ros, com o seu também re-
cém-lançado: Coisas que 
escrevi para ela, e lá estou eu, 
por entre tantas mulheres, 
Leila, Estela, Elis, Lenita, 
Ednamay, e de tantos poe-
mas para as mulheres – San-
tas e bruxas! Pelas encren-
cas, pelos cadernos, e pelos 
caleidoscópios femininos. 
Transvestida também estou 
de uma Cinderela em outra 
parada, por entre as damas 
da noite, ou até mesmo pro-
curando a minha sina, Ana:

Uma linda foto
Uma linda mulher passan-

do pelo tempo
O tempo passando por ela
Lapidando
Deixando traços
Deslizando pelas curvas...

Uma lindeza essa magia
Mulher e tempo
Uma valsa
Um tango
Às vezes uma luta
Quando ele pensa que ganha
Ela em
Com os cabelos pintados de 

vermelho

E valsando um tango eu 
agradeço aos poetas, pelos 
poemas que me cabem em 
luta, na magia ou me ar-
vorando no tempo. Ago-
ra de cabelos brancos. Mas 
quem sabe ainda pinto es-
sas madeixas?

“Admiro 
demais quem 
tem essa 
articulação. 
Esse trabalho. 
Essa astuta 
sabedoria de 
dizer com tão 
pouco. E tão 
muito

Tapas na liberdade de expressão
O que o Brasil viu e comentou, do fim 

de semana para cá, parece aqueles raros 
fenômenos interplanetários que só ocor-
rem de milênios em milênios. Em even-
tos tão distintos quanto um festival de 
música pop em São Paulo e a maior fes-
ta do cinema, em Los Angeles, dois tapas 
na cara se sobressaíram às histórias de 
arte, criatividade e superação, nas mais 
diversas modalidades, fosse música, ci-
nema, moda, atitude etc.

O mundo amanheceu a segunda-fei-
ra e tentando entender a bofetada que 
o ator Will Smith deu no colega Chris 
Rock durante a cerimônia de premiação 
do Oscar 2022. Foi autêntico? Foi arma-
ção? Smith ainda estava no personagem 
do filme King Richard: Criando Campeãs, 
que lhe valeu o prêmio de Ator Princi-
pal naquela noite?

Pelo misto de discurso e pedido de 
desculpas ao ter seu nome anunciado 
como vencedor da estatueta, foi real. 
Em um ato aparentemente intempesti-
vo, Smith não gostou da piada que Rock 
fez a respeito do cabelo raspado de sua 
esposa, a também atriz Jada Smith, que 
sofre de uma doença conhecida como 
alopecia. Especula-se que o comediante, 
que é daqueles que perde o amigo, mas 
não perde a piada, sabia dessa condição, 
mas foi em frente.

“Richard Williams era um defensor 
feroz de sua família”, disse Will Smith 
em seu discurso, já com a estatueta na 
mão, relembrando o papel que lhe trou-
xe o prêmio. “Eu quero ser um embaixa-
dor do amor e do cuidado (...) O amor vai 
te fazer cometer loucuras”, acrescentou.

Li no G1 que Chris Rock não prestou 
queixas contra o colega e que a Acade-
mia de Artes e Ciências Cinematográfi-
cas emitiu uma nota rechaçando a vio-
lência contra o apresentador.

E o que está em curso é a liberdade de 
expressão… até onde vai a graça e come-
ça a desgraça? Particularmente, eu con-
deno esse tipo de brincadeira, essa tro-
ça com a dor alheia que só quem sabe é 
quem passa, ou tem alguém perto pas-
sando. Esse tipo de piada é, psicologica-
mente, intolerante. Socialmente abomi-
nável. Chris Rock errou. Ponto.

Mas aí teve outro tipo de liberdade de 
expressão, que foi tolhida no fim de se-
mana. Caminhava o Lollapalooza quan-
do surgiu a notícia que o PL (partido do 
presidente Jair Bolsonaro) entrou com 

uma ação para coibir que os artistas ar-
rolados na programação do festival de 
música se manifestassem politicamen-
te… no Brasil… politizado… de 2022... 
ano de eleição… apenas! 

Tudo isso após a cantora Pabllo Vitar 
ter recebido das mãos de um fã uma ban-
deira com uma imagem do pré-candida-
to Lula e erguê-la no festival. Foi a senha 
para que o PL ingressasse com uma ação 
junto ao TSE e o ministro Raul Araújo 
concedesse a advertência que, caso al-
gum artista se manifestasse, o festival 
arcaria com uma multa de R$ 50 mil.

A decisão de Araújo foi bastante cri-
ticada, afinal o argumento de que Pabllo 
Vittar teria feito propaganda eleitoral a 
favor de Lula cai por terra, uma vez que 
a legislação exige que se peça explicita-
mente voto para um candidato, o que não 
houve (até porque não há, oficialmente, 
nenhuma candidatura formalizada), en-
cerrando os olhos para algo tão precioso 
ao nosso país à luz da Constituição Fede-
ral: a liberdade de expressão. 

Assim, a atitude do ministro do TSE 
pareceu um tanto arbitrária e ditatorial, 
sobretudo porque saiu no dia em que o 
próprio Jair Bolsonaro “participou de 
evento partidário em clima de comício 
antecipado neste domingo (27), apesar 
das orientações da equipe jurídica diante 

dos riscos de se enquadrar em crime elei-
toral”, como vi na Folha de S.Paulo. 

E, estupefato, ainda leio, nos princi-
pais veículos de notícias do país, que o 
ministro do TSE, na semana passada, 
rejeitou pedido do PT para que retiras-
se outdoors com mensagens de apoio a 
Bolsonaro espalhados pelo país.

Obviamente, em um país ainda es-
caldado pela repressão militar dos anos 
1960, proibir não é algo que cole no am-
biente democrático de 2022, e o resulta-
do dessa vendeta política foi a rebeldia 
da arte, dentro e fora dos palcos. Anitta 
e Felipe Neto entraram na briga se com-
prometendo a bancar a multa de quem 
desobedece a Corte Eleitoral. Caetano, 
Bethânia, entre centenas de outros ar-
tistas, assim como políticos como Ciro 
Gomes, também protestaram em suas 
redes sociais.

Felizmente, não houve grandes em-
bates políticos no domingo, apesar das 
“desobediências”, e no fim, o que se co-
mentou, e muito, ontem, no circuito po-
lítico nacional é que, mais uma vez, fora 
orquestrada uma “cortina de fumaça” 
para tentar mascarar um debate real-
mente fundamental para o Brasil: o es-
cândalo do Ministério da Educação o 
que, como já sabemos agora, deu no que 
deu.

Foto: Reprodução/Televisão

Bofetada que o ator Will Smith deu no colega Chris Rock durante cerimônia do Oscar
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Em cima do meu telhado, 
Pirulin, lulin lulin,
Um anjo, todo molhado, 

Soluça no seu flautim.
(Canção da garoa. Mário Quintana.)

Há livros que cativam o leitor pela 
singularidade da linguagem, outros pela beleza 
da capa ou pelo título convidativo, existem 
aqueles que primam pelas bonitas ilustrações. 
Encontramos também livros só de imagens que 
também contam histórias e há os que irmanam 
texto verbal e linguagem pictórica. O livro 
Contemplação I: Universo Particular (Ed. Uiclap, 
São Paulo, 2022), escrito e ilustrado por Alan 
Suassuna com a colaboração do poeta Dorian 
Dorison, reúne  ilustrações e poemas.

O autor nasceu na cidade de São Paulo, 
mas tem raízes nordestinas. É um artista 
autodidata que gosta de pintar anjos em papel 
aquarela utilizando a técnica do pastel oleoso. 
Já experimentou outros materiais, como azulejos 
e  madeira para externar sua criatividade, mas o 
papel é a matéria preferida.

Em nota explicativa, no início do livro, ele 
conta como tudo começou. Os anjos surgiram 
na sua vida no final da década de 1990, estava 
manipulando um software chamado Paintbrush, 
criando formas geométricas coloridas por diversão 
e de repente surgiu a figura de um anjo, ficou 
surpreso com a descoberta.

Em 2011, em um período ocioso, recebeu de 
uma irmã um bloco de papel aquarela e alguns 
pastéis oleosos, foi este presente que o motivou 
a pintar anjos e este fato foi responsável por 
sua carreira como artista plástico. Neste mesmo 
ano, criou a primeira série de obras: Anjos 
fragmentados.

Em Contemplação I: Universo Particular, para 
cada pintura o autor anexou  um poema e uma 
interpretação. Os poemas são da autoria de Alan 
e de Dorian Dorison, as ilustrações são todas de 
Alan. O livro está dividido em quatro capítulos 
e levam o subtítulo de “fragmentado”: Anjos 
fragmentados, Natureza fragmentada, Pessoas 
fragmentadas e Mente fragmentada, o que remete 
a algo que se partiu, dividiu-se, fracionou-se. 
Esses seres alados carregam o simbolismo de 
uma mente dividida entre o ser e o parecer, entre 
o que está escondido na pintura e o que está nas 
entrelinhas  das palavras.

Os anjos são considerados seres divinos, alguns 
são portadores de boas notícias, como o anjo 
Gabriel que apareceu à Maria. Na Bíblia, ele é o 
anunciador da vinda do Salvador ao mundo, estão 
presentes com frequência na pintura e na literatura 
de todos os tempos. Há também os anjos do mal, 
estes não habitam no reino de Alan, seu universo é 
povoado por anjos cheios de graça como o anjinho 
Malaquias de Mário Quintana.

Quintana, com seu jeito irônico e com poesia 
descontraída, criou um personagem-anjo-menino 
– Malaquias, um anjinho cheio de pureza e 
inocência. O poeta assim o descreve:

Chamava-se Malaquias – tão pequenino e 
reconchudo, pelado, 

A barriguinha para baixo, na tocante posição 
de certos retratos. 

Da primeira infância.
Os anjos de Alan não têm rosto definido, 

parecem esconder segredos, vêm revestidos de 
graça e pureza como Malaquias. Às vezes se 
deixam aparecer no emaranhado colorido das 
tintas, outras vezes se mostram cheios de luz, 
no meio de cores vibrantes; embora não tenham 
a leveza dos anjos dos pintores renascentistas, 
eles transmitem paz e demonstram um “sincero 
apreço pela vida e pelas belezas ocultas que 
nos cercam”.

O livro Contemplação I: Universo Particular 
está disponível no site da editora, na plataforma 
Amazon, e foi selecionado para a próxima Bienal 
do Livro de São Paulo.

No século 20, artistas famosos pintaram anjos 
que se tornaram objeto de estudos dos críticos 
e dos estudiosos de arte, e cito Paul Klee, autor 
do desenho Angelus Novus. Este trabalho foi 
adquirido por Walter Benjamin e motivou uma 
análise minuciosa do filósofo. Para Benjamin, está 
associado ao anjo da História e passa a imagem 
de “mensageiro”. 

Um fato interessante envolve essa obra de arte. 
Walter Benjamin comprou o trabalho a Paul Klee, 
depois se desfez, posteriormente voltou para suas 
mãos e foi encontrado no acervo do filósofo após a 
sua morte. Hoje este quadro famoso se encontra no 
Museu de Israel.

Fragmentos

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Dirigido pelo ator Luiz Carlos Vas-
concelos, o filme Aluísio, o silêncio e o 
mar recebeu os prêmios de Melhor 
Filme, Direção, Ator (João Paulo Soa-
res), Figurino (Anna Diniz) e Dire-
ção de Fotografia (Vitor Bossa) no 15º 
Curta Taquary – Festival Internacio-
nal de Curtas-Metragens de Taquari-
tinga do Norte (PE).

O curta da paraíba teve a sua es-
treia no 15º Fest Aruanda, em dezem-
bro do ano passado. “Sempre foi um 
projeto dirigir para cinema, até que 
provocado por amigos me cai na mão 
Aluísio, o silêncio e o mar, e a possibili-
dade desse primeiro exercício. Pos-
so resumir dizendo que se abriu um 
mundo novo a minha frente e que as 
possibilidades que o cinema oferece 
através da fotografia e do movimento 
para você contar estórias é ilimitado, 
e sendo assim, tenho certeza que ou-

tros projetos virão”, afirma Luiz Car-
los Vasconcelos.

A dimensão do humano é explora-
da no filme por meio da relação entre 
as personagens, a natureza, o silên-
cio e a solidão. Aluísio, que dá nome 
a obra, é vivido por João Paulo Soa-
res, ator do Grupo Piollin de Teatro 
(PB). João Monteiro, é ator do Centro 
de Pesquisa Teatral de Antunes Filho 
(CPT), e vive o duplo – Josias e Jonas, 
personagens que pontuam a existên-
cia de Aluísio.

Soares ressalta que “O mais interes-
sante é o aspecto atemporal a que se 
propõe o filme, por exemplo, Luiz op-
tou por não ter um tempo, um lugar es-
pecífico, sendo um lugar no tempo, um 
recorte das relações humanas. O ator 
enfatiza que “o figurino da Anna Di-
niz não data esse tempo, podendo ser 
qualquer lugar na história. A fotogra-
fia do Vitor Bossa completa o tom des-
sa estética que Luiz nos propôs.”

Estreia do ator Luiz Carlos Vasconcelos na direção ganhou nas principais categorias

Filme da PB recebe cinco 
prêmios do Curta Taquary

AudiovisuAl

Da Redação
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Cena de ‘Aluísio, o silêncio e o mar’
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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 Pires) é uma fun-
cionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que se 
infiltra em uma clínica de realinhamento ener-
gético para investigar a misteriosa morte da atriz 
Antuérpia Fox (Vera Fischer). Ao decorrer da in-
vestigação, Roberta precisará lidar com os dra-
mas da atriz Natasha Ferrero (Júlia Rabello), que 
está sendo “cancelada” na internet, e com o reen-
contro de seu grande amor do passado, o poli-
cial federal Rodrigo (Sérgio Guizé), o qual está 
investigando uma suspeita de tráfico internacio-
nal envolvendo a mesma clínica. Para essa mis-
são, ela contará com o apoio de Isabela (Bruna 
Ciocca), sua terapeuta, com quem, aos poucos, 
forma 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.).

Foto: Divulgação

‘Belfast’, drama do diretor e roteirista Kenneth Branagh que lhe rendeu o Oscar de Roteiro Original
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Seção da entidade na PB lançará antologias poéticas, novela, romance e biografia na Fundação Casa de José Américo

UBE publicará cinco obras em maio
Literatura

No dia 26 de maio, a 
União Brasileira de Escri-
tores – Seção da Paraíba 
(UBE-PB) lançará simulta-
neamente, a partir das 19h, 
na sede da Fundação Casa 
de José Américo (FCJA), em 
João Pessoa, os livros La Bo-
deguita, romance de Tarcísio 
Pereira; a biografia No Reino 
da Parayba (A história de João 
Suassuna), de José Nunes; a 
novela O Caderno Perdido de 
René Thiollier, de Bruno Ra-
fael Gaudêncio; e as antolo-
gias de poesia Delicadezas de 
um Coração e Ponteio, de au-
torias de Gilmar Leite e da 
Marineuma Costa, respec-
tivamente.

“As obras serão publica-
das através de convênio fir-
mado com a Secretaria de 
Educação da Capital e já es-
tão em fase de impressão 
pela Editora Sal da Terra 
(JP), mas os preços ainda 
não estão definidos, mas de-
verão ficar na faixa de R$ 30 
a R$ 40”, adiantou o presi-
dente da entidade, Luiz Au-
gusto de Paiva. 

“O lançamento desses 
cinco títulos, todos de autoria 
de associados da UBE-PB, é 
a última etapa de atividades 
provenientes de seu convê-
nio firmado com a Secretaria 
de Educação do Município 
de João Pessoa para o ano de 
2021 que a União Brasileira 
de Escritores da Paraíba vai 
cumprir, por causa do atra-

so causado pela pandemia 
da Covid-19. Porém, mesmo 
durante esse período de pan-
demia, a entidade não esteve 
parada. As reuniões mensais 
com palestras e encontros 
literários que ocorriam na 
sede, localizada em João Pes-
soa, passaram a ocorrer de 
forma virtual, depois de um 
período de recesso em mar-
ço, abril e maio de 2020”, ex-
plicou Paiva.

O presidente da enti-
dade informou que o edi-
tal foi lançado em feverei-
ro passado e o resultado 
foi divulgado neste mês de 
março. “Fizemos uma co-
missão dentro da UBE-PB, 
que atuou sob sigilo e ava-
liou cerca de 12 projetos lite-
rários inscritos. O principal 

critério de seleção foi a boa 
qualidade do texto”, disse 
ele, acrescentando que cada 
autor receberá 150 exempla-
res e as cinco obras também 
estarão à venda na Livra-
ria do Luiz, em João Pessoa, 
após o lançamento. 

Entre as atividades reali-
zadas em convênio com a Se-
cretaria de Educação de João 
Pessoa, presidente da enti-
dade mencionou o curso so-
bre o tema “A arte da escri-
ta”, realizado em setembro e 
outubro de 2021.

“Foi o melhor projeto que 
fizemos relativo ao ano pas-
sado, quando contemplamos 
em torno de 60 alunos dos 8º 
e 9º anos do Ensino Funda-
mental de várias escolas da 
rede municipal. Como foi um 

projeto piloto realizado de 
forma virtual, com participa-
ção de estudantes e autores e 
que visou a formação de no-
vos escritores, esperamos re-
tomar a iniciativa em 2022”, 
contou Luiz Augusto Paiva. 
“Esse projeto piloto propor-
cionou aos estudantes labora-
tórios de escrita, com o princi-
pal objetivo de incentivá-los a 
escrever e a começar produ-
zir literatura. Os olhos dos 
alunos brilhavam e alguns 
chegaram a perguntar quem 
iria ler os textos deles; outros 
perguntaram se poderiam 
vir a ser grandes escritores. 
Uma iniciativa que cumpriu 
seu objetivo de ser educativo, 
didático", comentou ele.

Durante a pandemia, a 
UBE- PB ainda lançou duas 

antologias: Imagens Literárias 
– a Realidade e o Sonho Vol. 1, 
com a participação de escri-
tores paraibanos e de outros 
estados, num total de 49 au-
tores; e, em 2021, o segundo 
volume, reunindo 90 escrito-
res da Paraíba e de mais 15 
estados, além de autores de 
Portugal, Cabo Verde, An-
gola e Moçambique.

Ao longo do período da 
pandemia, a UBE-PB ho-
menageou com a comenda 
Afonso Pereira os escrito-
res Tarcísio Pereira, Neide 
Medeiros e Socorro Ara-
gão, como também outor-
gou a comenda Joacil de 
Brito Pereira para a Livra-
ria do Luiz, por ter prestado 
relevantes serviços à cultu-
ra paraibana.

Dando continuidade aos 
eventos de novidades, a Edito-
ra A União lança hoje, a partir 
das 19h, no Teatro Íracles Pires 
(ICA), localizado na cidade de 
Cajazeiras, no Alto Sertão do 
Estado, o segundo volume da 
coletânea de crônicas Espelhos 
de Papel e, também, fará uma 
apresentação do livro Paraíba 
na Literatura III, reunindo per-
fis de 20 grandes nomes das 
letras na Paraíba. Durante a 
‘Noite da Literatura’ – realiza-
ção da Empresa Paraibana de 
Comunicação, que o promove 
com a Academia Cajazeirense 
de Artes e Letras (Acal), com 
apoio da Secretaria de Cultura 
da Prefeitura do Município –, a 
EPC firmará contrato de ven-
da em consignação com a Ar-
ribaçã Editora para a comer-
cialização das publicações da 
editora. Na ocasião, será pre-
ciso usar obrigatoriamente a 
máscaras de forma correta e 
mostrar o passaporte de vaci-
na contra a Covid-19.

“A EPC tem firmado con-
vênios, acordos de coope-

ração e contratos de venda 
consignada com instituições 
públicas e empresas parti-
culares tanto para a venda 
como para divulgação das 
publicações da Editora A 
União e o contrato de ven-
da em consignação será feito 
para que a Arribaçã Editora, 
de Linaldo Guedes e Lenil-
son Oliveira, comercialize 
em sua livraria, em Cajazei-
ras, não só Espelhos de Papel 
como também várias outras 
publicações da editora”, dis-
se o diretor de Mídia Impres-
sa da EPC, William Costa, 
que participará do evento no 
Teatro Íracles Pires com o ge-
rente executivo da Editora A 
União, Alexandre Macedo, 
e o diretor de Rádio e TV da 
Empresa Paraibana de Co-
municação, Rui Leitão.

O novo volume de Espe-
lhos de Papel tem 270 páginas 
e reúne textos de autoria de 
25 cronistas publicados no 
Jornal A União. Já o livro 
Paraíba na Literatura III con-
tém perfis de 20 nomes das 
letras paraibanas assinados 
por igual número de per-
sonalidades da cena literá-

ria no Estado. Esta última 
obra não está à venda, pois 
o intuito é que seja disponi-
bilizada a quem estiver em 
visita ao governador João 
Azevêdo, promovendo, as-
sim, a divulgação da litera-
tura paraibana.

“O objetivo do lançamen-
to no Teatro Íracles Pires não 
é só o de divulgar os livros, 
mas também se aproximar 
do público de outras regiões 
do Estado, como a que é pola-
rizada por Cajazeiras, dentro 
da missão da EPC de reali-
zar uma política de interiori-
zação da produção editorial 
de A União”, disse William 
Costa. “Nos próximos dias, a 
EPC vai firmar idêntico con-
trato com a Fundação Erna-
ni Sátyro, Funes, no Muni-
cípio de Patos. Essas ações 
antecedem uma conquista 
importante da EPC, que será 
a inauguração da livraria A 
União – Casa da Literatura 
Paraibana na Fundação Es-
paço Cultural (Funesc), em 
João Pessoa, projeto em an-
damento e expectativa de 
inauguração neste semestre”, 
acrescentou ele.

O gerente executivo da 
Editora A União, Alexandre 
Macedo, lembrou que Espe-
lhos de Papel já foi lançado re-
centemente, na Fundação 
Casa de José Américo (FCJA), 
na capital. No evento realiza-
do no Teatro Íracles Pires, em 
Cajazeiras, o segundo volume 
vai custar R$ 35 e o primeiro, 

R$ 30. “Caso haja interesse de 
levar os dois, o valor do com-
bo é de R$ 50”, disse ele.

“O volume dois de Espe-
lhos de Papel reúne 25 cronis-
tas, cada um com três textos, 
que falam de temas variados 
como o cotidiano, a cidade 
de João Pessoa e de história, 
contendo estilos variados e 

de gerações diversas, o que é 
uma peculiaridade, além de 
homenagens a Martinho Mo-
reira Franco e Walter Galvão, 
já falecidos. Através de obras 
como essa, a editora busca 
o fortalecimento da cultura 
paraibana, principalmente 
na área das letras”, afirmou 
Alexandre Macedo.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Editora A União vai ao Sertão apresentar ‘Espelhos de Papel’
em Cajazeiras

Gerente executivo da Editora A União, Alexandre Macedo, 
com ‘Paraíba na Literatura III’ em mãos; evento vai lançar 
no ICA o segundo volume de ‘Espelhos de Papel’ (ao lado) 
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Dentre os lançamentos estão: ‘O Caderno Perdido de René Thiollier’, novela de Bruno Gaudêncio (E); ‘La Bodeguita’, romance de Tarcísio Pereira (C); e ‘No Reino da Parayba’, biografia de João Suassuna por Nunes (D)

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

Fo
to

: R
am

m
on

 R
ez

en
de

/D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: O
rt

ilo
 A

nt
on

io



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 29 de março de 2022     13Políticas EDIÇÃO: Luiz Carlos
EDITORAÇÃO: Ednando Phillipy

O Governo do Estado 
passou a ser mais digital e 
está mais acessível à popu-
lação, com tecnologia quali-
ficada. Isso foi possível com 
a entrega da nova sede da 
Companhia de Processa-
mento de Dados da Paraíba 
(Codata), na manhã de on-
tem, pelo governador João 
Azevêdo. “Essa entrega re-
presenta um marco. A par-
tir de hoje os cidadãos parai-
banos poderão usufruir de 
mais tecnologia e nós passa-
remos a oferecer um melhor 
serviço. Por conta do avanço 
da tecnologia nessa gestão, 
já economizamos toneladas 
de papel”, revelou Azevêdo. 

Na reforma do prédio, o Go-
verno do Estado investiu R$ 
2,7 milhões.

Ele enfatizou que a Pa-
raíba é o estado do Brasil 
que tem o primeiro lugar 
em quantidade de servi-
ços digitais prestados à po-
pulação desde 2019 quan-
do implantou o Projeto 
“Governo Digital”. “En-
tão, para que a gente man-
tivesse esse serviço com 
mais avanços, foi necessá-
rio termos uma estrutura 
adequada. Para isso, fize-
mos uma reforma no pré-
dio onde funcionou o anti-
go Palácio dos Despachos, 
no Centro Administrativo 
Estadual”, explicou.

O Governo do Estado 
vem trabalhando no sen-

tido de beneficiar também 
toda a Rede Estadual de En-
sino e todas as pequenas 
prefeituras que têm dificul-
dade de investimento nessa 
área. O objetivo é oferecer 
tecnologia digital de quali-
dade para todos os estudan-
tes da Paraíba. “Para que a 
gente pudesse ter um ser-
viço cada vez mais digital e 
acessível, trabalhamos nes-
sa sede, reformada, para fa-
cilitar esses avanços”, disse.

Azevêdo revelou que 
desde a criação do PBDoc, 
em 2020, cujo objetivo é pro-
duzir documentos e pro-
cessos eletrônicos com se-
gurança, transparência, 
economicidade e sustenta-
bilidade ambiental, todos 
os processos do estado pas-

saram a ser digitalizados. 
Além disso, dentro do em-
préstimo chamado Pró-Fis-
co dois, o governador disse 

que está atuando no sentido 
de fortalecer a gestão fiscal 
do estado.

Ele destacou que com o 
empréstimo Pró-Fisco dois 
(do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento), vai 
reformar o prédio do an-
tigo Paraiban, na Avenida 
Epitácio Pessoa, para ali ins-
talar as Secretarias de Pla-
nejamento, Fazenda, Con-
troladoria e Procuradoria. 
“Vamos concentrar naque-
le prédio toda essa deman-
da com mais tecnologia”, 
pontuou.

O presidente da Coda-
ta, Ângelo Guido, disse que 
a mudança da Codata para 
o antigo Palácio dos Despa-
chos veio para consolidar a 
aceleração de serviços tec-

nológicos do Governo do 
Estado. “Aqui teremos uma 
estrutura moderna para agi-
lizar a tecnologia digital do 
estado”. Ele afirmou que a 
missão da Codata é prover 
serviços tecnológicos para 
que o estado atenda melhor 
a população. “Nós podere-
mos dar à população uma 
oferta muito grande de ser-
viços, além de ser uma co-
roação para os servidores 
que terão uma estrutura 
moderna para potenciali-
zar o nosso trabalho”, acres-
wcentou

Na ocasião, o gestor tam-
bém entregou o posto de 
atendimento do Corpo de 
Bombeiros Militar e uma 
viatura de autobomba tan-
que florestal.

O governador João Azevêdo presidiu, ontem, a solenidade de entrega das novas instalações da Codata, que ficam no Centro Administrativo, em Jaguaribe, onde também entregou posto de atendimento dos bombeiros

O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, na sede 
do Sindicato dos Integran-
tes do Grupo Ocupacional 
dos Servidores Fiscais Tri-
butários do Estado da Paraí-
ba (Sindifisco-PB), em João 
Pessoa, ocasião em que foi 
homenageado pelos servi-
dores pela abertura de ca-
nal de diálogo e valorização 
da categoria dos auditores 
fiscais.

 Na oportunidade, o ges-
tor assinou o projeto de lei 
que garante a proporcio-
nalidade do subsídio dos 
agentes fiscais tributários 
de mercadorias em trânsi-
to em 80% do estabelecido 
para os agentes fiscais de tri-
butos estaduais, atendendo 
a um pleito antigo dos pro-
fissionais.

 O chefe do Executivo 
estadual ressaltou em sua 
fala os avanços construídos 
com a categoria e eviden-
ciou a eficácia da gestão fis-
cal e econômica do estado. 
“Todas as conquistas e re-
conhecimentos nacionais 
e internacionais são resul-
tado do nosso compromis-
so com o serviço público. O 
nosso diálogo com os agen-
tes fiscais representa a nossa 
responsabilidade e permite 
à categoria a perspectiva de 
um novo futuro, com parâ-
metros estabelecidos para 
os próximos anos, fruto de 

Ganho
Projeto de 

lei garante a 
proporcionalidade 

do subsídio dos 
agentes fiscais

“Aqui teremos 
uma estrutura 
moderna 
para agilizar 
a tecnologia 
digital do 
estado

Ângelo Guido

João Azevêdo entrega nova sede da Codata para tornar serviços mais qualificados e acessíveis à população 

Governo investe mais na era digital
marco na gestão

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Foto: José Marques/Secom-PBFoto: Roberto Guedes

Sindifisco destaca disposição do Governo ao diálogo
Valorização

Foto: José Marques/Secom-PB

uma nova relação institucio-
nal que construímos com o 
funcionalismo e com os Po-
deres Legislativo, Judiciário 
e de Controle”, frisou.

 O secretário de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB), Ma-
rialvo Laureano, evidenciou 
a disposição do governo es-
tadual de estabelecer um 
diálogo permanente e im-
portante para o equilíbrio 
fiscal do Estado. “Nós temos 
um governo que valoriza e 
reconhece a atividade do 
auditor fiscal na nossa so-
ciedade, promovendo ações 
efetivas para resolver o pro-
blema de uma década. Mes-

mo com a pandemia, supe-
ramos as expectativas em 
todas as áreas, investindo 
muito com recursos pró-
prios por conta de uma ges-
tão fiscal eficiente que me-
lhora a vida dos paraibanos 
e faz a nossa Paraíba ser pre-
miada e tenha credibilida-
de por sermos rating AA+ 
pela maior agência de risco 
internacional, a Standard & 
Poor’s Financial Services, e 
por sermos o único do esta-
do do Nordeste com ‘Rating 
A’ pela Secretaria do Tesou-
ro Nacional”, avaliou.

 O presidente do Sindifis-
co-PB, Manoel Isidro, para-

benizou o governador pelo 
respeito e compromisso 
com o funcionalismo. “Nós 
conquistamos uma con-
fiança mútua, o que trouxe 
uma forma diferente de tra-
tamento não só com o Fisco, 
mas com os demais servi-
dores do estado, construin-
do uma mesa de negocia-
ção que avançou e pacificou 
nossa categoria, recuperan-
do uma defasagem salarial 
em 36 meses. A postura do 
governador merece a nossa 
gratidão por também olhar 
para os aposentados e pen-
sionistas”, falou.

 A presidente da Asso-

ciação dos Auditores Fiscais 
da Paraíba (Afrafep), Elaine 
Carvalho, enalteceu a trans-
parência da gestão estadual 
com os servidores. “Nós se-
lamos um novo tempo de 
respeito e de construção 
contínua. Somos testemu-
nhas e reconhecemos a dis-
posição para conversar do 
atual governo após um ciclo 
de desavenças e desenten-
dimentos. Queríamos diá-
logo e hoje temos, quería-
mos respeito e hoje temos 
com a positividade de plei-
tos negociados, onde tive a 
oportunidade de participar 
ativamente desse proces-

so”, pontuou. O presidente 
da Associação dos Audito-
res Fiscais Tributários Es-
taduais de Mercadoria em 
Trânsito do Estado da Paraí-
ba (AAFEP), Tarcísio Firmi-
no, externou sua gratidão ao 
governador João Azevêdo. 
“Hoje é um dia importante 
porque há mais de uma dé-
cada não existia esse rela-
cionamento e o governador 
abriu as portas para o Fis-
co, dando uma alma nova 
para a categoria. Temos cer-
teza de que esse diálogo será 
mantido, dando a oportuni-
dade de novos debates e dis-
cussão de ideias. Esse ges-
to nos permite sonhar de 
novo e reaquece nosso âni-
mo para o trabalho em bus-
ca da perfeição”, elogiou.

 O deputado estadual Ra-
niery Paulino prestigiou o 
evento promovido pelo Sin-
difisco.

O governador e lideranças sindicais do Fisco exibem documento sobre atendimento de reivindicações antigas da categoria
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A Comissão de Preven-
ção e Enfrentamento ao 
Assédio Moral, ao Assédio 
Sexual e à Discriminação 
(Compead) dos 1º e 2º graus 
de jurisdição do Poder Judi-
ciário estadual aprovou o 
texto do Projeto de Resolu-
ção que institui o procedi-
mento de apuração de no-
tícia de assédio no âmbito 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba. A matéria foi dis-
cutida durante reunião vir-
tual realizada ontem, sob 
a coordenação do Desem-
bargador José Aurélio da 
Cruz. Agora, o Projeto de 
Resolução será submetido 
à Presidência do TJPB para 
análise.

“Temos avançado em to-
dos os aspectos que são de 
competência da Comissão. 
A aprovação desse Proje-
to de Resolução é um gran-
de passo no combate a todo 
tipo de assédio e discrimi-
nação do Poder Judiciário 
estadual”, comentou José 
Aurélio da Cruz. Um dos 

Gestores e ordenadores 
de despesas de órgãos pú-
blicos estaduais e munici-
pais têm até a próxima quin-
ta-feira (31) para o envio das 
prestações de contas refe-
rentes ao ano de 2021 ao Tri-
bunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB). O pra-
zo limite também está va-
lendo  para o recebimento 
das contas anuais dos gesto-
res do Poder Legislativo, Po-
der Judiciário e do Ministé-
rio Público da Paraíba.  

Segundo o Tribunal, o 
descumprimento do en-
vio das prestações de con-
tas anuais pode acarretar 
na imediata instauração 
da competente Tomada de 
Contas. O responsável pode 

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) assinou um termo 
de adesão ao Programa Per-
manente de Enfrentamen-
to à Desinformação, com o 
aplicativo Telegram Messen-
ger INC, na última sexta-feira 
(25). A finalidade da parceria 
é combater os conteúdos fal-
sos relacionados à Justiça Elei-
toral, ao sistema eletrônico de 
votação, ao processo eleitoral 
nas diferentes fases e aos ato-
res nele envolvidos.

O termo de adesão foi ce-
lebrado gratuitamente, não 
implicando compromissos fi-
nanceiros ou transferências 
de recursos entre o Telegram 
e o TSE, devendo cada uma 
das instituições arcar com os 
custos necessários às respec-
tivas participações no Pro-
grama.

Pelo termo, o Telegram se 
compromete a manter o sigi-
lo necessário sobre as infor-
mações a que tiver acesso ou 
conhecimento no âmbito do 
TSE, salvo autorização em 

Segue
Texto agora 

será enviado 
para a Presidência 

do Tribunal 
de Jusiça

Prazo para prestação de contas de 2021 termina 
na quinta-feira para as prefeituras municipais

TCE-PB

Tribunal Superior Eleitoral assina termo de 
adesão com o aplicativo Telegram Messenger

fakE nEws

Matéria foi analisada durante reunião virtual realizada ontem, que aprovou o texto do Projeto de Resolução

TJ discute como proceder apuração
assédio moral E sExual

A janela partidária 
termina nesta semana. A 
próxima sexta-feira (1) é 
o último dia para depu-
tados federais e estaduais 
mudarem de partido sem 
correr o risco de perder o 
mandato. Dos 36 deputa-
dos estaduais, 15 já defi-
niram uma nova legenda. 

A chamada “janela 
partidária” se abre por 30 
dias em cada ciclo eleito-
ral e permite a mudança 
de legenda sem que isso 
implique infidelidade 
partidária e consequente 
perda de mandato.

O prazo de um mês 
está previsto na Lei das 
Eleições (Lei 9.504/1997, 

Artigo 93-A). Segundo a 
legislação, a janela se abre 
todo ano eleitoral, sempre 
seis meses antes do pleito. 
Neste ano, o período de 
troca partidária fica aberto 
de 3 de março a 1º de abril.

A janela foi regula-
mentada e inserida no 
calendário eleitoral na 
reforma de 2015. Sua 
criação permite a reaco-
modação das forças par-
tidárias antes do teste nas 
urnas, de acordo com as 
conveniências políticas 
do momento. As movi-
mentações servem como 
termômetro das candi-
daturas, orientando qual 
a leitura que cada parla-
mentar faz do panorama 
eleitoral e das pesquisas 
de intenção de voto.

Cerca de 2,5 mil jovens 
paraibanos, entre 15 e 18 
anos, emitiram o título de 
eleitor no período de uma se-
mana. Os números foram co-
letados pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) durante 
a Semana do Jovem Eleitor, 
entre os dias 14 e 18 de mar-
ço de 2022.

Em todo o Brasil, foram 
emitidos 96.425 novos títulos 
de pessoas nessa faixa etária. 
A procura foi maior entre as 
mulheres: 52.561 pessoas do 
gênero feminino solicitaram 
a emissão do título, enquan-
to 43.864 homens buscaram 
pelo serviço. 

Neste período, as faixas 
etárias que registraram os 
melhores índices foram as 
de jovens com 18 e 17 anos, 
respectivamente. Cerca de 
4.387 mil títulos foram ofe-
recidos a jovens de 15 anos 
(que completam 16 anos até 
dia 2 de outubro); 22.934 
mil títulos para adolescen-

tes com 16 anos; 33.582 mil 
títulos para pessoas com 
17 anos; e 35.522 mil títulos 
para cidadãos com 18 anos.

Com relação à data dos 
pedidos, os dados mostram 
um aumento da procura 
pelo documento ao longo da 
semana, com o ápice alcan-
çado na última quinta (17): 
foram 17.805 mil títulos no 
primeiro dia da campanha, 
14 de março; 18.578 mil em 
15 de março; 19.786 mil no 
dia 16 de março; 22.407 mil 
em 17 de março; e 17.849 mil 
no último dia, 18 de março.

Os estados mais engaja-
dos na campanha foram São 
Paulo, Minas Gerais e Bahia. 
Roraima, Rondônia e Ama-
pá foram as unidades da fe-
deração com a menor quan-
tidade de pessoas entre 15 e 
18 anos que buscaram a Jus-
tiça Eleitoral para tirar o pri-
meiro título. Trinta jovens 
se alistaram para votar no 
exterior.

pontos considerados no es-
copo do projeto é que o as-
sédio sexual viola o direito 
à liberdade sexual, à inti-
midade, à vida privada, à 
igualdade de tratamento e 

ao meio ambiente de traba-
lho saudável e seguro, aten-
tando contra a dignidade 
da pessoa e o valor social 
do trabalho.

Quem também partici-

pou da reunião foi o De-
sembargador João Benedi-
to da Silva. O magistrado 
informou que a matéria 
que será enviada à Presi-
dência do TJ/Paraíba enfa-

tiza que as práticas de as-
sédio e discriminação são 
formas de violência psico-
lógica e afetam a vida do 
trabalhador, comprome-
tendo sua identidade, dig-
nidade e relações afetivas e 
sociais, podendo ocasionar 
graves danos à saúde física 
e mental, inclusive a morte, 
constituindo risco psicos-
social concreto e relevante 

na organização do traba-
lho. O procedimento para 
apuração de notícia de assé-
dio moral e sexual e discri-
minação no do TJPB, no ato 
de instauração, vai respei-
tar as seguintes premissas: 
instauração por provoca-
ção da vítima ou terceiros, 
vedado o anonimato; ime-
diatez; e confidencialidade.

A Compead foi consti-
tuída por meio do Ato da 
Presidência nº 54/2021 e 
visa fortalecer o desenvol-
vimento de ações de ges-
tão e governança pauta-
das no respeito às pessoas, 
à diversidade, à igualdade 
de tratamento, à saúde in-
tegral, à gestão participa-
tiva, ao resguardo da éti-
ca profissional, dentro de 
uma ótica humanizadora, 
com foco no combate ao 
assédio e discriminação 
e com ações de prevenção 
de conflitos de acordo com 
a Resolução nº 351/2020, 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

A Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral definiu projeto de resolução

Foto: TJPB

JanEla ParTidária

ElEiÇÕEs

Deputados têm até o dia 
1o de abril para mudanças

2,5 mil jovens tiram o 
título em uma semana

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

ficar sujeito a diversas pe-
nas, que vão desde a perda 
da função pública e a sus-
pensão dos direitos políti-
cos até o pagamento de mul-
tas e a proibição de contratar 

com o poder público ou re-
ceber benefícios e incenti-
vos fiscais.

Ordenadores de despesas
As Prestações de Contas 

de Gestão são encaminha-
das pelos administradores 
e demais responsáveis pe-
los recursos públicos, inclu-
sive prefeitos, quando atua-
rem como ordenadores de 
despesas na gestão de bens, 
dinheiros e valores públi-
cos durante o exercício fi-
nanceiro.

As Prestações de Contas 
de Governo são aquelas en-
caminhadas pelos prefei-
tos e pelo governador, e que 
permitem avaliar, sob os as-
pectos técnicos e legais, a 
gestão dos recursos públi-
cos a cargo do chefe do Po-
der Executivo, em especial 
as funções de planejamento, 
organização, direção e con-
trole de políticas públicas.

sentido contrário outorgada 
pelo Tribunal.

Segundo o TSE, as parce-
rias que vêm sendo realiza-
das com representantes de 
redes sociais têm o objetivo 
de garantir a democracia por 
meio de informação correta à 
população.

O Programa
O Programa foi instituído 

pela primeira vez em agosto 
de 2019, após a experiência 
de ataques sofridos durante 
a campanha de 2018, e como 
forma de se preparar para as 

Eleições 2020. A parceria en-
tre o TSE e diversas institui-
ções se tornou um dos prin-
cipais pilares do combate à 
desinformação, uma vez que 
contrapõe eventuais notícias 
falsas com notícias verdadei-
ras apuradas e checadas com 
o auxílio da imprensa profis-
sional.

Além de contar com as 
principais instituições de-
mocráticas brasileiras, como 
a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal, também fa-
zem parte as principais pla-
taformas de mídias sociais e 

de serviço de mensagens do 
mundo como Google, Face-
book, Instagram e WhatsApp, 
bem como as agências de che-
cagem de notícias, segmentos 
da imprensa, telecomunica-
ções, tecnologia da informa-
ção, provedores de internet, 
agências de checagem e par-
tidos políticos, entre muitos 
outros.

A lista completa das enti-
dades pode ser conferida na 
página Desinformação, cria-
da para dar amplitude ao pro-
grama e manter a sociedade 
atualizada sobre as ações.

O TCE pode instaurar uma tomada de contas em caso de atraso

O termo de adesão foi celebrado gratuitamente, não implicando compromissos financeiros

Foto: Reprodução

Foto: Warley Andrade/TV Brasil
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Investigado por suspeita 
de envolvimento com pas-
tores que cobravam propi-
na para intermediar recur-
sos para escolas, o ministro 
da Educação, Milton Ribei-
ro, entregou o cargo ao pre-
sidente Jair Bolsonaro. 

Em carta ao presidente 
Jair Bolsonaro, o ministro da 
Educação disse que as repor-
tagens revelando corrupção 
na sua pasta “provocaram 
uma grande transformação 
em sua vida”. Ele pediu que 
as suspeitas de que uma pes-
soa próxima a ele “poderia 
estar cometendo atos irregu-
lares devem ser investigados 
com profundidade”. Ribeiro 
deixa o cargo dizendo estar 
“de coração partido”.

O pedido de demissão 
ocorre no mesmo dia em que 
o Estadão revelou que em 
evento do MEC foram distri-
buídas Bíblias com fotos do 
ministro, que para especia-
listas ato pode ser enquadra-
do como crime. A derrocada 
do ministro começou no dia 
18 deste mês, após publica-
ção da primeira reportagem 
do Estadão sobre o gabinete 
paralelo no gabinete de Ri-
beiro com atuação dos pas-
tores Gilmar Santos e Aril-
ton Moura.

Na carta, diante dos fa-
tos, Ribeiro disse que deci-
diu pedir exoneração com 
a finalidade de “de que não 
paira nenhuma incerteza so-
bre sua conduta.”

      Investigação
Segundo o ministro, ele 

quer “mais do que ninguém, 
uma investigação completa 
e longe de qualquer dúvida 
acerca de tentativas dele de 
interferir nas investigações”.

O ministro disse que seu 
afastamento “é única e ex-
clusivamente decorrente de 
minha responsabilidade po-
lítica que exigem de mim um 
senso de país maior do que 
quaisquer sentimentos pes-
soais”.

Encerra a carta com o “até 
breve”, prometendo voltar se 
sua inocência for compro-
vada. A decisão foi toma-
da após o Estadão publicar 
uma série de reportagens re-
velando atuação que o mi-
nistro mantinha um gabi-
nete paralelo operado pelos 
pastores. Em entrevistas ao 
Estadão, prefeitos contaram 
que receberam pedidos de 
propina em ouro em con-
trapartida para terem de-
mandas atendidas no MEC. 
Com a demissão, o governo 
do presidente Jair Bolsona-
ro (PL) passará por sua quin-
ta gestão diferente do MEC.

Ontem, o Estadão mos-
trou que, em evento do MEC, 
foram distribuídas bíblias 
com fotos do ministro Ri-
beiro, o que pode configu-
rar crime. A compra das bí-
blias também era parte de 
pagamento de propina pedi-
da pelos pastores, conforme 
relato de prefeitos ao jornal.

Quem deve assumir o MEC 
no lugar de Ribeiro é o secretá-
rio-executivo Victor Godoy Vei-
ga, mas de forma interina.

Em um dos casos de pri-
vilégio aos evangélicos, a 
prefeitura de Bom Lugar 
(MA) conseguiu o empenho 
de parte do dinheiro solici-
tado apenas 16 dias depois 
de um encontro mediado 
pelos religiosos. A prefeita 
Marlene Miranda (PCdoB) e 
seu marido Marcos Miran-
da participaram no dia 16 de 
fevereiro de uma reunião no 
ministério intermediada pe-
los pastores Gilmar Santos e 
Arilton Moura.

O agora ex-ministro era 
reitor da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie, insti-
tuição de ensino privada de 
São Paulo, e estava no cargo 
desde junho de 2019, após 
Abraham Weintraub sair do 
ministério.

Com a demissão, o gover-
no do presidente Jair Bolso-
naro (PL) passará por sua 
quinta gestão diferente do 
MEC. Além de Ribeiro e We-
intraub, também comanda-
ram a área federal da edu-
cação o professores Ricardo 
Vélez Rodriguez e Carlos Al-
berto Decotelli, este último 
teve a nomeação publicada 
no Diário Oficial da União, 
mas ficou somente cinco dias 
na função, sem nunca ter 
despachado, por conta de 
inconsistências no currículo

Após a revelação do caso 
do gabinete paralelo, depu-
tados decidiram acionar a 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) para que Ri-
beiro seja investigado por 
suspeita de improbidade ad-
ministrativa e crime de res-
ponsabilidade, entre outras 
irregularidades.

Os deputados federais 
Kim Kataguiri (União-SP) e 
Túlio Gadêlha (PDT-PE) pro-
tocolaram pedidos para que 
a PGR apure as denúncias 
contra o ministro. Gadelha 
também apresentou reque-
rimento para que Ribeiro 
seja convocado a prestar es-
clarecimentos ao plenário da 
Câmara. Antes, o deputado 
Rogério Correia (PT-MG) ha-
via elaborado outro requeri-
mento para pedir a convoca-
ção de Ribeiro para falar na 
Comissão de Trabalho, Ad-
ministração e Serviço Pú-
blico da Câmara. Na última 
sexta-feira (18), o Ministério 
Público junto ao Tribunal de 
Contas da União (TCU) soli-
citou a apuração do caso.

Ministro está sendo investigado pela PF por possível favorecimento na liberação de verbas no ministério

Ribeiro deixa o MEC após denúncias
gabinete paralelo

Breno Pires, Julia Affonso e 
Eduardo Gayer 
Agência Estado

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Edson Fachin, preten-
de levar ao plenário da Corte, 
“com urgência”, a decisão do 
ministro Raul Araújo que proi-
biu manifestações políticas no 
festival de música Lollapaloo-
za. A liminar que repercutiu 
entre políticos, artistas e juris-
tas será submetida ao crivo do 
colegiado do TSE - com even-
tual referendo, ou não -, as-
sim que o processo ser libera-
do pelo relator - o que não tem 
data para ocorrer.

A decisão de Araújo aten-
deu um pedido do PL, parti-
do do presidente Jair Bolsona-
ro, e impôs multa de R$ 50 mil 
em caso de descumprimen-
to. “Embora seja assegurado 
a todo cidadão manifestar seu 
apreço ou sua antipatia por 
qualquer agente público ou até 
mesmo um possível candidato, 
a garantia não parece contem-
plar a manifestação retratada 
na representação em exame, a 

qual caracteriza propaganda, 
em que artistas rejeitam candi-
dato e enaltecem outro”, pon-
derou o ministro em trecho de 
sua decisão.

Como mostrou o Estadão/
Broadcast, o despacho causou 
desconforto entre outros mi-
nistros da Corte. Nos basti-
dores, parte dos magistrados 
reagiu negativamente e viu 
cerceamento injustificado à li-
berdade de expressão. Minis-
tros ouvidos reservadamente 
além de a decisão ferir a legis-
lação, o TSE ficou exposto a crí-
ticas e a um debate jurídico que 
seria descabido.

A empresa Time 4 Fun 
(T4F), responsável pela orga-
nização do Lollapalooza, já re-
correu da decisão de Araújo, 
destacando que as manifesta-
ções não consistem propagan-
da eleitoral, mas “manifesta-
ção artística, política, de caráter 
pessoal, cujo conteúdo foi inte-
gralmente definido pelo artis-
ta”. O festival terminou neste 
domingo, 27, inclusive com no-
vas reações de artistas à deci-
são do ministro do TSE.

O ministro que proibiu as 
manifestações políticas no Lol-
lapalooza - após posiciona-
mentos em favor do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva - foi o mesmo que rejei-
tou pedido do PT para retirar 
outdoors com mensagens de 
apoio ao presidente Jair Bolso-
naro espalhados por Rio de Ja-
neiro, Bahia, Mato Grosso do 
Sul e Santa Catarina. Na oca-
sião, o ministro entendeu que 
não foram apresentadas evi-
dências suficientes para que o 
caso fosse configurado como 
propaganda eleitoral anteci-
pada.

O despacho de Raul Araú-
jo foi criticado não só por po-
líticos e por artistas - que uti-
lizaram inclusive os palcos do 
Lolla para reagir ao que cha-
maram de censura -, mas tam-
bém por juristas. Na manhã 
desta segunda-feira, 28, pro-
fessores de diferentes Facul-
dades de Direito de todo país, 
junto de advogados e nomes 
expoentes da classe, divulga-
ram nota em que defendem a 
revogação do despacho, “ga-

rantindo o direito de livre ma-
nifestação e restabelecendo a 
normalidade eleitoral, que se 
espera garantida pelo TSE”.

“No caso vertente, ao pre-
tender corresponder a mani-
festação artística a uma propa-
ganda eleitoral, a decisão ataca 
deliberadamente a liberdade 
artística contemplada em nos-
so Texto Constitucional (artigo 
5º, inciso IX), bem como des-
considera letra expressa e im-
passível de dúvidas de lei par-
lamentar escrita e aplicável, o 
que ameaça sobremaneira a se-
gurança jurídica”, registra tre-
cho do texto.

Interino
Quem deve assumir 
o cargo no lugar  do 
agora ex-ministro 
Milton Ribeiro é o 

secretário-executivo 
do MEC, Victor Godoy 
Veiga, mas de forma 

interina

n 

Com a 
demissão, 
o Governo 
passará pela 
quinta gestão 
no MEC. Além 
de Ribeiro e 
Weintraub, 
também 
comandaram o 
ministério
Ricardo Vélez 
Rodriguez e 
Carlos Alberto 
Decotelli

Milton Ribeiro entregou carta ao presidente Jair Bolsonaro comunicando o pedido de demissão do cargo

manifestações políticas

Caso Lollapalooza vai a plenário do TSE

n 

O ministro  
do TSE, 
Raul Araújo, 
proibiu 
manifestações 
políticas 
no festival, 
realizado em 
São Paulo

pensando nas eleições

Eduardo Leite deixará Governo no RS

O governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Lei-
te, anunciou ontem que vai 
renunciar  ao cargo. Sem de-
talhar seu futuro político, 
Leite afirmou que ajudará o 
PSDB a buscar soluções para 
o país nestas eleições. O vice 
Ranolfo Vieira Júnior assu-
mirá o cargo até o final da 
semana.

 Eduardo Leite decidiu 
não aceitar o convite do pre-
sidente do PSD, Gilberto Kas-
sab, para trocar de legenda. 
O tucano foi convidado pelo 
dirigente para concorrer ao 
Palácio do Planalto pela si-
gla, mas resolveu ceder aos 

apelos dos colegas do PSDB, 
que fizeram diversos apelos 
para evitar a troca de parti-
do. A decisão foi comunicada 
neste domingo, 27, por Leite 
a Kassab em uma conversa 
por telefone

Mesmo assim, Kassab 
afirmou que o PSD ainda 
vai ter candidatura pró-
pria à Presidência e descar-
ta apoiar outro partido no 
primeiro turno. Ele evitou 
mencionar nomes, mas nas 
últimas semanas o ex-gover-
nador do Espírito Santo Pau-
lo Hartung (PSD) era citado 
por Kassab como alternati-
va presidencial junto com 
Leite. “Vamos iniciar ago-
ra a discussão, assim como 
foi com o Rodrigo Pacheco, 

com Eduardo Leite”, disse 
ao Estadão.

É a segunda recusa que 
Kassab recebe para um con-
vite de concorrer ao Planal-
to. O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD), era 
a opção anterior, mas deci-
diu não concorrer ao cargo 
e focar no comando da Casa 
Legislativa.

O governador gaúcho 
chegou a sinalizar que troca-
ria de partido. Mesmo os alia-
dos que queriam evitar a saí-
da reconheceram que Leite 
ficou seduzido pela propos-
ta de Kassab. A permanên-
cia do governador no PSDB 
foi articulada por caciques 
do partido, como o senador 
Tasso Jereissati (CE) e o de-

putado Aécio Neves (MG). 
Há duas semanas, diversos 
nomes expressivos do PSDB 
assinaram uma carta ape-
lando para que o governador 
não fosse para o PSD.

Os tucanos aliados do 
gaúcho alertaram para os si-
nais dúbios que Kassab tem 
emitido, como os vários ace-
nos ao ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) e a fal-
ta de unidade dos membros 
da legenda, onde uma parte 
apoia o PT e outra apoia o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). 
Mesmo defendendo uma al-
ternativa aos dois candidatos, 
o presidente do PSD já chegou 
a afirmar que apoiaria Lula 
caso o seu partido fique fora 
do segundo turno.

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brssil

Pepita Ortega 
 Agência Estado

Lauriberto Pompeu 
 Agência Estado
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Além
de dar pistas 

sobre possíveis 
concessões, 

Zelensky enfatizou 
que a prioridade da 
Ucrânia é garantir 

sua soberania e 
a “integridade 

territorial”, 
evitando que a 
Rússia anexe 

partes do país, 
algo que o governo 

ucraniano e o 
Ocidente dizem 
que poderia ser 

uma meta de 
Moscou

A Ucrânia pode-
ria declarar neutralida-
de, potencialmente acei-
tando um acordo sobre 
áreas contestadas no les-
te do país, e oferecer ga-
rantias de segurança à 
Rússia para conseguir a 
paz “sem atraso”, disse 
o presidente Volodymyr 
Zelensky. A declaração 
é dada antes de negocia-
ções previstas para co-
meçar nesta terça-feira, 
na Turquia, mas o líder 
ucraniano disse que ape-
nas um encontro dele 
com o presidente da Rús-
sia, Vladimir Putin, po-
deria encerrar a guerra.

Além de dar pistas 
sobre possíveis conces-
sões, Zelensky enfati-
zou que a prioridade da 
Ucrânia é garantir sua 
soberania e a “integri-
dade territorial”, evitan-
do que a Rússia anexe 
partes do país, algo que 
o governo ucraniano e o 
Ocidente dizem que po-
deria ser uma meta de 
Moscou. “Garantias de 
segurança e neutralida-
de, status não nuclear de 
nosso Estado - estamos 
prontos a aceitar isso”, 
afirmou Zelensky em en-
trevista a publicações in-
dependentes da impren-
sa russa.

A Rússia exige que a 
Ucrânia abandone qual-
quer pretensão de entrar 
na Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte 
(Otan), vista como uma 
ameaça por Moscou. Ze-
lenskyy, por sua vez, en-
fatizou que a Ucrânia 
precisa de garantias de 
segurança ante qualquer 
acordo. Ao mesmo tempo, 

comentou que Putin pre-
cisaria ir até ele para um 
encontro, em uma entre-
vista que a Rússia vetou 
sua imprensa de publicar.

O ministro das Re-
lações Exteriores russo, 
Sergey Lavrov, disse on-
tem que os dois presiden-
tes poderiam se reunir, 
mas apenas após os ele-
mentos principais de um 
potencial acordo terem 
sido negociados. “A re-
união é necessária uma 
vez que tenhamos cla-
reza em relação às solu-
ções em todos os pontos 
cruciais”, disse o minis-
tro, em entrevista à im-
prensa sérvia. Ele acusou 
a Ucrânia de apenas que-
rer “imitar conversas”, 
enquanto a Rússia busca-
ria resultados concretos.

Rússia exige que governo ucraniano abandone pretensão de entrar na Otan, vista como uma ameaça por Moscou

Negociações vão prosseguir hoje
guerra na ucrânia

A ministra das Rela-
ções Exteriores do Reino 
Unido, Liz Truss, defen-
deu ontem a manuten-
ção de medidas restri-
tivas impostas pelas 
maiores economias do 
mundo contra a Rússia. 
“Sanções foram impos-
tas pelo G7 em união e 
não deveriam ser remo-
vidas enquanto o pre-
sidente russo, Vladimir 
Putin continuar com sua 
guerra e tiver tropas na 
Ucrânia”, disse a chan-
celer em discurso à Casa 
dos Comuns, no Parla-
mento britânico

Truss reforçou que 
“isso não é tudo” e que é 
necessário garantir que 
Putin não possa agir nun-
ca mais de modo agressi-
vo como agora. “Qual-
quer acordo de longo 
prazo precisa incluir um 
claro retorno de sanções 
que seria acionado auto-
maticamente por qual-
quer agressão russa”.

A chanceler afirmou 
ainda que “força é a úni-
ca coisa que Putin en-

tende”. Truss disse que 
se sabe que o impacto 
das sanções diminuiu ao 
longo do tempo e é por 
isso que é necessário agir 
agora. Ela incentivou que 
outros países imponham 
sanções a grandes ban-
cos russos como o Rei-
no Unido fez com 16 ins-
tituições.

Mais cedo, o gover-
no do Reino Unido e da 
Austrália anunciaram 
plano conjunto para ga-
rantir assistência hu-
manitária aos ucrania-
nos em meio à guerra. 
Hoje, devem ser entre-
gues kits de higiene bási-
ca, energia solar, lençóis 
e acessórios de cozinha 
à Agência da ONU para 
Refugiados (ACNUR).

A ministra afirmou 
que irá trabalhar para 
restaurar a integridade 
territorial da Ucrânia 
assim como sua sobera-
nia, e reforçou que é ne-
cessário não “repetir os 
erros do passado” refe-
rindo-se à situação da 
Crimeia, em 2014. Truss 
disse que seu país irá tra-
balhar com aliados para 
planejar a reconstrução 
da Ucrânia.

Sanções continuam

A ameaça de um conflito 
global desencadeado pela in-
vasão russa da Ucrânia pre-
cisa convencer a todos de que 
chegou a hora de a humanida-
de abolir a guerra, antes que 
ela acabe com a humanidade, 
disse o papa Francisco no úl-
timo domingo. “Mais de um 
mês se passou desde a inva-
são da Ucrânia, desde o início 

desta guerra cruel e sem sen-
tido que, como toda guerra, é 
uma derrota para todo mun-
do, para todos nós”, disse a mi-
lhares de pessoas na Praça São 
Pedro, durante sua bênção do-
minical.

“Temos que repudia r 
a guerra, um lugar de mor-
te onde pais e mães enterram 
seus filhos, onde homens ma-
tam seus irmãos sem sequer 
vê-los, onde os poderosos de-
cidem e os pobres morrem”, 

acrescentou. A guerra na Ucrâ-
nia está destruindo o futuro 
do país, disse ele, citando a 
estatística de que metade das 
crianças da Ucrânia teve que 
fugir do país.

“Essa é a bestialidade da 
guerra, algo que é bárbaro e 
um sacrilégio”, disse ele, in-
centivando seus ouvintes a 
não considerar a guerra como 
inevitável ou algo com que se 
acostumar. “Se sairmos dis-
to [guerra] da mesma forma 

como entramos, todos nós se-
remos, de alguma maneira, 
culpados. Diante do perigo da 
autodestruição, a humanida-
de precisa entender que che-
gou a hora de abolir a guer-
ra, de cancelá-la da história do 
homem antes que ela cancele o 
homem da história”, disse ele. 
Desde que a Rússia invadiu o 
país vizinho, em 24 de feverei-
ro, o papa Francisco tem falado 
diversas vezes sobre um possí-
vel conflito nuclear.

Papa alerta para ameaça de conflito global 

A Rússia quer dividir a 
Ucrânia em duas, como acon-
teceu com as Coreias do Norte 
e do Sul, disse o chefe da inte-
ligência militar da Ucrânia no 
último domingo, prometendo 
uma guerrilha “total” para evi-
tar a divisão do país.

O presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelenskiy, pediu 
ao Ocidente que dê à Ucrânia 
tanques, aviões e mísseis para 
ajudar a afastar as forças rus-
sas, cujos ataques têm mira-
do cada vez mais depósitos de 
combustíveis e alimentos, se-
gundo o governo de Kiev.

Autoridades norte-ameri-

canas continuaram os esforços 
para suavizar os comentários 
de anteontem do presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden, 
que disse em um discurso in-
flamado na Polônia que o líder 
russo, Vladimir Putin, “não 
pode permanecer no poder”.

O secretário de Estado dos 
EUA, Antony Blinken, disse 
que Washington não tem es-
tratégia para mudar o regime 
russo e que Biden simplesmen-
te quis dizer que Putin não 
pode ser “autorizado a decla-
rar guerra” contra a Ucrânia 
ou qualquer outro lugar.

Após mais de quatro se-
manas de conflito, a Rússia 
não conseguiu tomar nenhu-
ma grande cidade ucraniana 

e Moscou sinalizou na últi-
ma sexta-feira que estava re-
duzindo suas ambições para 
se concentrar em proteger a 
região de Donbass, no Leste 
da Ucrânia, onde separatistas 
apoiados pela Rússia têm luta-
do contra o exército ucraniano 
pelos últimos oito anos.

Separatistas
Um líder local da autopro-

clamada República Popular de 
Lugansk disse ontem que a re-
gião poderá em breve realizar 
um referendo sobre a adesão à 
Rússia, assim como aconteceu 
na Crimeia depois que Rússia 
tomou a península ucrania-
na, em 2014. Os crimeanos vo-
taram de forma esmagadora 

para romper com a Ucrânia e 
se juntar à Rússia - uma vota-
ção que grande parte do mun-
do se recusou a reconhecer.

“Na verdade, isso é uma 
tentativa de criar as Coreias do 
Norte e do Sul na Ucrânia”, dis-
se Kyrylo Budanov, chefe da 
inteligência militar ucraniana, 
em um comunicado, referindo-
se à divisão da Coreia após a 
Segunda Guerra Mundial.

Ele prevê que o exército da 
Ucrânia fará com que as for-
ças russas recuem. “Além dis-
so, a temporada de um safári 
de guerrilha ucraniano total 
começará em breve. Então res-
tará um cenário relevante para 
os russos: como sobreviver”, 
disse ele.

Ucrânia diz que Rússia quer dividir nação

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou 
que sua administração está no 
caminho para reduzir o déficit 
fiscal em US$ 1,3 trilhão nes-
te ano. Com o orçamento de 
US$ 5,8 trilhões para o ano fis-
cal de 2023, o líder também re-
forçou que irá garantir um dos 
maiores investimentos em se-
gurança nacional na história 
americana, de olho na guerra 
na Ucrânia.

“Os orçamentos são decla-
rações de valores, e o orçamen-

to que estou divulgando envia 
uma mensagem clara de que 
valorizamos a responsabili-
dade fiscal, a proteção e a se-
gurança em casa e em todo o 
mundo, além dos investimen-
tos necessários para continuar 
nosso crescimento equitativo 
e construir uma América me-
lhor”, disse, em comunicado 
emitido pela Casa Branca.

O montante de US$ 1,3 
trilhão representa um corte 
de metade do déficit deixa-
do no último ano da admi-
nistração anterior, de Donald 
Trump, afirma Biden. Esta se-
ria a maior redução do déficit 
em um único ano, segundo o 
presidente.

Biden pontuou que este é 
um dos maiores investimen-
tos em segurança nacional do 
país, “com os fundos necessá-
rios para garantir que os mili-
tares continuem a ser os mais 
bem preparados, os mais bem 
treinados e melhor equipados 
do mundo”. O presidente dis-
se também estar pedindo por 
investimento contínuo para 
responder à agressão do ho-
mólogo russo, Vladimir Pu-
tin, contra a Ucrânia e garantir 
apoio econômico, humanitá-
rio e de segurança aos ucra-
nianos.

Reino Unido
O secretário do Tesouro 

do Reino Unido, Rishi Sunak, 
afirmou, durante testemunho 
perante comitê do Tesouro do 
Parlamento ontem, que as san-
ções impostas à Rússia, até 
agora, estão sendo eficazes. 
Segundo ele, o Reino Unido 
está ao lado de outros países 
para impor restrições a Mos-
cou. “Nosso dever é continuar 
colocando pressão na Rússia”, 
destacou.

Sunak também foi pergun-
tado sobre a inflação. Para ele, 
o aumento dos preços está afe-
tando cada país de forma di-
ferente, sendo que alguns são 
atingidos em uma maior es-
cala devido à dependência de 
importar petróleo.

Estados Unidos vão investir mais em defesa

Ilana Cardial 
Agência Estado

Agência Estado
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Diante do 
perigo da 
autodestruição, 
a humanidade 
precisa 
entender 
que chegou 
a hora de 
abolir a 
guerra, de 
cancelá-la 
da história 
do homem 
antes que 
ela cancele 
o homem 
da história, 
disse Francisco

Agência Brasil/Reuters 

Ilana Cardial e  
Letícia Simionato 
Agência Estado

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o papa Francisco tem falado diversas vezes sobre um possível conflito nuclear

Foto: Vatican News

Agência Brasil/Reuters 
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A partir de sexta-feira (1o), 
os preços de medicamentos fi-
carão mais altos. Isso porque 
começará a valer o reajuste dos 
remédios feito pela Câmara de 
Regulação do Mercado de Me-
dicamentos (CMed). A corre-
ção de preços ocorre em acor-
do com a inflação e, por isso, a 
expectativa é que o índice seja 
de 10% sobre o valor atual dos 
remédios listados pela CMed. 
O percentual oficial, no entan-
to, só será divulgado nos pró-
ximos dias. 

O teto cobrado por cada 
medicamento fica registrado 
na ‘lista de preços máximos de 
medicamentos por princípio 
ativo’, que é atualizada men-
salmente no portal da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária. Os preços são decididos 
de acordo com o percentual de 
ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) 
que incide sobre cada princí-
pio ativo. Desta forma, os valo-
res variam em diferentes esta-
dos. Na Paraíba, por exemplo, 
a tabela considera a alíquota 
do imposto em 18%. 

Para o reajuste acontecer, 
são levados em consideração 
alguns fatores relacionados 
ao setor e, é claro, a inflação 
(que, no último ano, chegou a 
10,06%). No cálculo da corre-
ção entram, além dos ajustes 
de preços e da inflação, a esti-
mativa de ganhos futuros das 

Setor farmacêutico espera que percentual de reajuste acompanhe a inflação 

Preços de medicamentos 
devem subir 10% em abril

mais aumento

Carol Cassoli 
Especial para A União
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Como é bom olhar a vitrine de 
uma loja e se encantar com o 
produto exposto e ter a condição 

de entrar e comprar sem se preocupar 
com o efeito no seu bolso!

Com a desigualdade social 
econômica brasileira e sua renda per 
capita tão diferente e elástica em sua 
composição da classe mais baixa até 
a mais alta, chega a ser irreal para a 
maioria das pessoas ter a capacidade 
de se satisfazer quando bem entender.

Mas, mesmo assim, existem não 
para aqueles “abonados” e sim para 
a maioria dos “pobres mortais” um 
exercício simples na hora de consumir 
em que se resume na resposta para três 
perguntas básicas que são:

1. Quantas horas de trabalho fiz 
para comprar este produto?

2. Essa compra vai diminuir ou 
aumentar a distância da realização 
daquele sonho ou objetivo estipulado?

3. E, por fim, a que mais gosto que é: 
é desejo ou necessidade?

E não adianta vim com aquelas 
desculpas esfarrapadas de que a vida 
é curta, eu trabalho demais e mereço, 
que dinheiro foi feito para gastar ou 
de tantas outras que nos iludem na 
perspectiva de que aquela compra, 
principalmente, se for feita no cartão de 
crédito, não precisará pagar.

Todas as três perguntas são 
objetivas e diretas em suas respostas, 
sendo de fácil entendimento na hora 
de responder e de saber qual a sua 
consequência prática. 

A primeira pergunta está ligada 
diretamente ao seu esforço laboral 
no dia a dia do trabalho de quanto 
custará a compra versus salário 
dividido pelas horas trabalhadas, onde 
você identificará de quantos dias vai 
precisar para pagar a compra.

A segunda é que se você estipulou 
um sonho ou objetivo de como vai 
ficar a realização dele ou pelo menos 
o caminho de realizar diante desta 
compra inesperada, mais perto ou mais 
longe. 

E a terceira é a minha preferida, 
porque se nossa relação com o 
consumo for baseada na realização 
apenas dos desejos, vai faltar recursos 
para a necessidade e, facilmente, você 
usará o limite do cheque especial ou do 
cartão de crédito para cobrir.

O processo de sua relação com o 
consumo ter que ser saudável e dentro 
de um planejamento previamente 
acertado entre você e seu dinheiro 
e que logicamente deve permitir até 
estas compras de última hora para 
realização dos seus desejos, mas, 
porém, entretanto, todavia que elas 
estejam dentro do que você planejou. 

Por fim, cuidado, muito cuidado 
naquelas “promoções imperdíveis”!

Três perguntas 
básicas para se fazer 
na hora de comprar

Ponto 
  de Equilíbrio

Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

renegociação de dívidas

Empreender PB integra mutirão do Procon
O Programa Empreender 

PB participa, durante esta se-
mana, do 29o Mutirão de Re-
negociação de Dívidas do 
Procon Estadual. O atendi-
mento será realizado das 8h 
às 16h30, na Av. Almirante 
Barroso, no 693, em João Pes-
soa, e vai oferecer o serviço de 
acordo e parcelamento para 
os clientes que se encontram 
em situação de inadimplên-
cia junto ao Empreender PB.

No parcelamento, o acor-
do concede reduções de 20% a 
50% no valor da multa e juros 
e caso o pagamento seja efe-
tuado à vista, a redução pode 
chegar a até 70%. A entrada é 
de a partir de 5% e as parce-
las da renegociação podem 
ser dividas em até 60 meses.

Para os empreendedores 
dos demais municípios do es-
tado e que não puderem com-
parecer ao mutirão presencial-

mente, a equipe de pós-crédito 
e cobrança também oferece a 
realização do serviço de for-
ma on-line através dos telefo-
nes: 98760-5155 e 98600-7805.

Programa
O Empreender PB é um 

programa do Governo do Es-
tado destinado a apoiar os 
empreendedores da Paraíba, 
disponibilizando financia-
mentos de crédito (emprésti-

mos) com taxas reduzidas de 
juros para pessoas físicas e 
jurídicas que desejam iniciar 
um negócio próprio ou am-
pliar um já existente.

O programa conta com li-
nhas de crédito voltadas tanto 
para pessoa física quanto jurí-
dica e seu objetivo é incentivar 
o empreendedorismo, gerar 
empregos e renda para os pa-
raibanos, além de desenvolver 
o potencial econômico.

em joão pessoa

Desconto de 30% no ITBI acaba quinta-feira
O prazo para o pagamen-

to do Imposto sobre a Trans-
missão de Bens Imóveis (ITBI) 
com 30% de desconto será en-
cerrado nesta quinta-feira (31), 
em João Pessoa. O desconto 
está valendo desde o dia 1o de 
janeiro deste ano. Esta é uma 
oportunidade para aquelas 
pessoas que já têm o imóvel 
próprio, mas ainda não pos-
suem a escritura que confe-
re a titularidade da proprie-

dade, e também para aquelas 
pessoas que estão comprando 
a casa própria agora.

De acordo com o secretá-
rio da Receita de João Pessoa, 
Sebastião Feitosa, existe uma 
demanda reprimida de pes-
soas que compraram um imó-
vel, mas ainda não pagaram o 
imposto, que é pago sempre 
na compra e venda de imó-
veis para fazer a transferência 
da titularidade na escritura. 

“Com este desconto, concedi-
do via Medida Provisória, a 
atual gestão facilita este paga-
mento contribuindo com um 
desconto de 30%”, lembrou o 
secretário.

O ITBI corresponde a 3% 
do valor do imóvel, ou seja, em 
um imóvel vendido por R$ 150 
mil, o valor cobrado de ITBI é 
de R$ 4.500. Com o desconto 
de 30%, o contribuinte paga-
rá 3.150, um abatimento de R$ 

1.350. O desconto é concedido 
sobre o valor bruto do imposto 
sem considerar qualquer des-
conto e caso esteja vencido, o 
valor do tributo será acresci-
do de atualização monetária 
e multa de mora após a inci-
dência do desconto. O secre-
tário da Receita explica ainda 
que o desconto será aplica-
do às transmissões e cessões 
já declaradas ou lançadas, in-
clusive até o dia 31 de março.

Reajuste leva em consideração o impacto da inflação e a estimativa de ganhos futuros das empresas

empresas que integram a in-
dústria farmacêutica.

Isso significa que, se a ade-
quação de preços realmente 
se aproximar dos 10%, um re-
médio diurético cujo princí-
pio ativo é a hidroclorotiazida 
(utilizada no tratamento de hi-
pertensão arterial), por exem-
plo, pode subir de R$ 5,05 para 
R$ 5,55. A longo prazo, esta va-
riação representa um aumen-
to de R$ 6 por ano no bolso do 
hipertenso.

Tabela de preços
A farmacêutica Brenda 

Gonçalves explica que é mui-
to importante que as empresas 
do segmento farmacêutico es-

tejam atentas às atualizações 
da tabela, porque ela norma-
tiza a atuação não apenas de 
drogarias, mas também de la-
boratórios, distribuidores e to-
dos os envolvidos no processo 
de produção e comercialização 
de medicamentos. Ninguém 
pode praticar valores que ul-
trapassem o que está definido. 

“Geralmente os preços 
são ajustados de acordo com 
o mercado, para termos um 
nivelamento com os concor-
rentes. Essa é a principal dife-
rença de drogarias menores, 
como a que eu trabalho, e re-
des maiores”, comenta Brenda 
ao enfatizar que é natural que 
farmácias que não integram 
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Confira, pelo QR Code, a 
lista de remédios que terão 

os preços reajustados 

redes pratiquem preços mais 
altos. Mesmo assim, a farma-
cêutica garante que é raro ver 
uma farmácia extrapolar os 
limites impostos pela tabela 
da CMed.

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 0,53%

R$ 4,773
-0,29%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

0,58%

R$ 5,244

Libra  Esterlina

0,08%

R$ 6,250

Ibovespa

118.737 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%



As novas regras para o 
modelo híbrido de trabalho 
e contratação por produção 
passaram a valer ontem com 
a publicação da Medida Pro-
visória no 1.108 no Diário Ofi-
cial da União. No caso de con-
trato por produção, não será 
aplicado o capítulo da CLT 
que trata da duração do tra-
balho e que prevê o contro-
le de jornada, divulgou o Go-
verno Federal.

Ou seja, para as ativida-
des em que o controle de jor-
nada não é essencial, o tra-
balhador terá liberdade para 
exercer suas tarefas na hora 
que desejar.

Já no caso de contratação 
por jornada, a MP permi-
te o controle remoto da jor-
nada pelo empregador, via-
bilizando o pagamento de 

horas extras, caso a jornada 
regular seja ultrapassada.

O teletrabalho também po-
derá ser aplicado a aprendizes 
e estagiários. Os funcionários 
com deficiência ou com filhos 
de até quatro anos têm prefe-
rência na hora de preencher 
vagas de trabalho remotas.

A medida também defi-
ne regras em relação ao auxí-
lio-alimentação, cujo objeti-
vo é garantir que os recursos 
sejam efetivamente utiliza-
dos para adquirir gêneros ali-
mentícios e “procura corrigir 
essa distorção de mercado 
existente na contratação das 
empresas fornecedoras”.

Medidas provisórias têm 
força de lei assim que publi-
cadas no Diário Oficial da 
União, mas precisam ser 
aprovadas pelo Congresso 
em até 120 dias para se torna-
rem leis em definitivo.
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Medida Provisória publicada no Diário Oficial precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias para virar lei

Home office: regras entram em vigor
relações de trabalho

reajuste de 26%

Servidores do BC iniciam 
greve a partir de 1o de abril

Agência Estado

Os servidores do Banco 
Central (BC) aprovaram em 
assembleia realizada ontem 
greve por tempo indetermi-
nado a partir de 1o de abril. 
A categoria cobra do Gover-
no Federal um reajuste sala-
rial de 26,3% e a reestrutura-
ção das carreiras. Dos quase 
1,6 mil servidores que parti-
ciparam da deliberação, 82% 
votaram pela paralisação to-
tal das atividades. Um ana-
lista do Banco Central recebe, 
em média, R$ 26,2 mil men-
salmente.

Como mostrou o Broad-
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado), 
o presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, desistiu de 
participar de um evento nes-

ta segunda-feira em Campo 
Mourão (PR), para acompa-
nhar de perto a mobilização 
dos servidores da autarquia.

Campos Neto chegou a 
se reunir com representan-
tes dos servidores na noite de 
sábado (26). Os trabalhadores 
do BC cobraram dele um po-
sicionamento do governo so-
bre a possibilidade de reajuste 
salarial. Entretanto, o presi-
dente da autoridade não apre-
sentou uma oferta de aumen-
to nos contracheques.

Os servidores do BC fa-
zem paralisações diárias de 
quatro horas, das 14 horas às 
18 horas, desde 17 de março. 
O movimento já atrasou di-
vulgações como a Pesquisa 
Focus, o resultado do Ques-
tionário Pré-Copom, o fluxo 
cambial, além da apuração 
diária da taxa de câmbio de 
referência (Ptax).

Guilherme Pimenta e         
Antonio Temóteo 
Agência Estado

aviação + brasil

Aeroporto de Campina Grande recebe 
prêmio por melhor equipamento do NE

O Aeroporto de Campi-
na Grande - Presidente João 
Suassuna, recebeu o Prêmio 
Aviação Mais Brasil 2022, 
do Ministério da Infraestru-
tura, ontem, como o melhor 
regional do Nordeste. A so-
lenidade ocorreu na sede da 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) e contou 
com a presença de autorida-
des de todas as áreas da avia-
ção, além de representantes 
das principais empresas do 
setor aéreo brasileiro. 

Outro terminal adminis-
trado pela Aena Brasil, o Ae-
roporto Internacional do Re-
cife Guararapes - Gilberto 
Freyre, também recebeu prê-
mio como o mais pontual do 
Brasil (categoria entre 5 e 10 
milhões de passageiros por 
ano). O diretor-presidente 
da Aena Brasil, Santiago Yus, 
recebeu os dois prêmios da 
concessionária. “A pontuali-
dade é resultado de um tra-
balho integrado entre todos 
os agentes que atuam num 
aeroporto. Por isso, além dos 
nossos colaboradores, que-
remos agradecer às compa-
nhias aéreas, à aeronáutica 
e a toda a comunidade aero-
portuária, porque sem eles 
não teríamos conseguido”, 
destaca Santiago. 

Equipamento voltado 
para o desenvolvimento do 
Sertão da Paraíba, o Aero-
porto de Campina Grande 
tem sua história integrada ao 
crescimento da região, com 
vocação para os negócios, o 
turismo e a movimentação 
tecnológica e científica pro-
movida pela Universidade 
Federal de Campina Gran-
de. “É uma satisfação obter-

Agência Brasil

Aeroporto de Campina Grande tem história integrada ao crescimento da região que polariza

Foto: Reprodução/Google Street View

maior da série

Arrecadação de fevereiro 
soma R$ 148,664 bilhões

A arrecadação de impos-
tos e contribuições federais 
somou R$ 148,664 bilhões em 
fevereiro. O resultado repre-
senta um aumento real (des-
contada a inflação) de 5,27% 
na comparação com o mes-
mo mês de 2021.

De acordo com dados di-
vulgados ontem pela Receita 
Federal, em relação a janeiro 

Lorenna Rodrigues e          
Antonio Temoteo 
Agência Estado

deste ano, houve queda real 
de 37,46% no recolhimento de 
impostos. O valor arrecadado 
no mês passado foi o maior 
para meses de fevereiro da 
série, que tem início em 1995.

Acumulado
No primeiro bimestre, a 

arrecadação federal somou 
R$ 383,986 bilhões, também 
o maior volume para o perío-
do da série.

O montante representa um 
avanço real de 12,92% na com-
paração com os primeiros seis 
meses do ano passado.

Desonerações
As desonerações concedi-

das pelo governo resultaram 
em uma renúncia fiscal de R$ 
12,850 bilhões no primeiro bi-
mestre deste ano, valor maior 
do que em igual período do 
ano passado, quando ficou 
em R$ 11,533 bilhões.

Apenas no mês de feve-
reiro, as desonerações totali-
zaram R$ 6,501 bilhões, tam-
bém acima do registrado em 
igual mês do ano passado 
(R$ 5,828 bilhões).

Aumento
Crescimento real 

foi de 5,27% no valor 
arrecadado durante o 
mês passado, o maior 

para os meses de 
fevereiro desde o início 

da série, em 1995

boletim Focus

Mercado financeiro aumenta pela 11a 
vez projeção para a inflação neste ano

O mercado financeiro au-
mentou pela 11a vez consecu-
tiva a previsão de inflação para 
este ano. Segundo projeção do 
Boletim Focus, divulgada on-
tem pelo Banco Central, o Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) deve fechar este 
ano em 6,86%. Há uma sema-
na, a projeção do mercado era 
de que a inflação este ano ficas-
se em 6,59%%. Há quatro se-
manas, a previsão era de 5,6%.

Divulgado semanalmente, 
o Boletim Focus reúne a pro-
jeção de mais de 100 institui-
ções do mercado para os prin-
cipais indicadores econômicos 
do país. Para 2023, o merca-
do também aumentou a pro-
jeção da variação do IPCA. 
Com isso, a projeção desta se-
mana aponta uma inflação de 
3,8% ante os 3,75% da semana 
passada. Há quatro semanas, 
a projeção era de uma inflação 
de 3,51% no próximo ano.

Para 2024, o mercado tam-
bém aumentou a estimativa 
da semana passada e projetou 
uma inflação de 3,2%, ante os 
3,15% da semana passada.

PIB
Na projeção desta semana, 

o Focus manteve a previsão do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e dos serviços 
produzidos no país) registrada 
há sete dias. Com isso, a pro-
jeção para 2022 está em 0,5%.

Para 2023, entretanto, o Bo-
letim Focus também manteve 
a previsão da semana passa-
da, de um crescimento na eco-
nomia de 1,3%. Há quatro se-
manas, a previsão era de que o 
PIB crescesse 1,5%. Para 2024, a 
projeção ficou estável, em 2%.

Taxa de juros e câmbio
O mercado também man-

teve a previsão da semana pas-
sada para a taxa básica de ju-
ros, a Selic, para 2022, que deve 
ficar em 13%.

No dia 16, o Comitê de Po-

lítica Monetária (Copom) ele-
vou a taxa Selic, de 10,75% para 
11,75% ao ano, como forma de 
reduzir a atividade econômica 
e conter a alta nos preços.

Para o fim de 2023, a esti-
mativa do mercado para a Se-
lic é que a taxa básica fique em 
9% ao ano, mesma projeção da 
semana passada. Para 2024, 
a previsão da Selic se mante-
ve estável em relação à sema-
na passada, ficando em 7,5% 
ao ano.

No que diz respeito ao 
câmbio, a expectativa do mer-
cado para a cotação do dólar 
em 2022 diminuiu, ficando em 
R$ 5,25, ante os R$ 5,30, da se-
mana passada.

Para o próximo ano, a pre-
visão do mercado também 
apresentou uma queda na pro-
jeção do câmbio, em relação ao 
divulgado na semana anterior. 
Com isso, a projeção passou de 
R$ 5,22 para R$ 5,20, esta se-
mana. Para 2024, a estimativa 
para a cotação da moeda ame-
ricana ficou em R$ 5,20.

Luciano Nascimento 
Agência Brasil
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Para 2023, o 
mercado também 
aumentou a 
projeção da 
variação do 
IPCA. Com isso, 
o percentual 
aponta uma 
inflação de 3,8%

mos o reconhecimento de 
um aeroporto regional tão 
importante para o desenvol-
vimento paraibano quanto 
o de Campina Grande. Esta-
mos muito felizes e parabe-
nizamos toda a comunidade 
aeroportuária pelo alcance 
dessa premiação, que refle-
te seu trabalho e dedicação”, 
enaltece Santiago.

“É um prêmio muito im-
portante. Temos uma equi-
pe extremamente capaz, que 
se esforça muito para tornar 
o aeroporto acolhedor e efi-
ciente. Temos um time muito 
forte em dedicação, entusias-
mo e profissionalismo. Para a 
gente, é um marco. Principal-
mente porque é o primeiro 
prêmio de aeroportos regio-
nais e, já na primeira edição, 
fomos reconhecidos como o 
melhor do Nordeste nesta 
categoria”, comemora Lucia-
no de Lima Rodrigues, dire-
tor do Aeroporto de Campi-
na Grande.

Aeroporto de Recife
Em janeiro deste ano, foi 

divulgado o resultado do le-
vantamento The On-Time 
Performance Report, que re-
gistrou o Aeroporto do Re-
cife como um dos cinco me-
lhores do mundo em 2021 no 
quesito pontualidade, consi-
derando os terminais de mé-
dio porte internacional.

Dentro da mesma catego-
ria, o Recife obteve a maior 
pontuação de todas as Amé-
ricas, sendo o único brasilei-
ro entre os cinco melhores. 
A pesquisa foi realizada pela 
consultoria Cirium – uma 
das mais importantes do se-
tor aéreo.

“Essa premiação mostra 
a superação, a perseverança 
de um setor que enfrentou a 
pandemia de cabeça ergui-
da. E essa cabeça erguida nos 
fez amadurecer e que tivésse-
mos a capacidade de sair dela 
ainda maiores, especialmen-
te a aviação doméstica”, afir-

mou o secretário-executivo 
do Ministério da Infraestru-
tura, Marcelo Sampaio. 

Evento 
A iniciativa é do Ministé-

rio da Infraestrutura (MIn-
fra), por meio da Secretaria 
Nacional de Aviação Civil, 
e da Comissão Nacional de 
Autoridades Aeroportuárias 
(Conaero). O prêmio existe 
desde 2015, mas não acon-
teceu ano passado devido a 
pandemia de Covid-19.

Foram avaliados 61 aero-
portos e 5 empresas aéreas, 
em mais de 50 mil entrevis-
tas com passageiros em todo 
o Brasil, ouvidos ao longo 
de 2021. 

Pesquisa de Satisfação 
dos Passageiros conduzida 
pela SAC/MInfra, ainda ana-
lisou 94 práticas de acessibi-
lidade, assim como 923 mil 
movimentações de pouso e 
decolagens para verificação 
da pontualidade. 
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Foi publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) de ontem a reso-
lução do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), regulamentando os 
novos procedimentos médicos no 
Brasil com o uso de plataforma ro-
bótica. Segundo a resolução, a ci-
rurgia Robô-Assistida é modali-
dade de tratamento cirúrgico a ser 
utilizada por via minimamente in-
vasiva, aberta ou combinada, para 
o tratamento de doenças em que já 
se tenha comprovado sua eficácia 
e segurança.

Assinado pelo presidente e pela 
secretária do conselho, respectiva-
mente os médicos Mauro Luiz de 
Britto Riberio e Dilza Ambrós Ribei-
ro, o documento, aprovado na sessão 
plenária do CFM do dia 23, leva em 
consideração o tratamento cirúrgi-
co com o uso de plataforma robó-
tica aprovado pelo Food and Drug 
Administration (FDA), em 2000, nos 
Estados Unidos, pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (An-
visa), em 2008, e pelo National Insti-
tute for Health and Care Excellence 
(Nice), em 2015, na França.

“O Food and Drug Administra-
tion, em 2019, reconheceu a cirurgia 
robótica como importante opção te-
rapêutica, segura e efetiva, quando 
usada de forma apropriada e com 
treinamento completo adequado, 
tendo recomendado que hospitais, 

médicos e equipes tenham creden-
ciais apropriadas para cada platafor-
ma utilizada”, justificou o conselho.

Pacientes
Considerada como de alta com-

plexidade, os pacientes submetidos 
a esse tipo de procedimento deve-
rão ser esclarecidos sobre seus ris-
cos e benefícios, sendo obrigatório 
a elaboração de Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido para a 
realização da cirurgia. “Os hospi-
tais, ao implantarem Serviço Es-
pecializado de Cirurgia Robótica, 
devem estar estruturados e equipa-
dos para realizar procedimentos de 
alta complexidade, tendo como ob-
jetivo oferecer toda segurança ao 
paciente”, diz o documento.

Qualificação
Quanto à qualificação dos médi-

cos, a resolução traz um amplo rol de 
exigências. Para realizar esse tipo 
de cirurgia, segundo o CFM, obri-
gatoriamente o médico deverá ser 
portador de Registro de Qualifica-
ção de Especialista (RQE) no Con-
selho Regional de Medicina (CRM) 
na área cirúrgica relacionada ao pro-
cedimento. “Estes cirurgiões devem 
possuir treinamento específico em 
cirurgia robótica durante a Residên-
cia Médica ou capacitação específica 
para a realização de cirurgia robóti-
ca”, ressalta a resolução.

No caso de cirurgiões princi-
pais na fase de treinamento, o do-

cumento diz que após completada 
a etapa básica de capacitação, ele só 
poderá realizar cirurgia robótica 
sob supervisão e orientação de um 
cirurgião-instrutor nesse tipo de 
procedimento. A autonomia para 
realizar cirurgia robótica sem a 
participação do cirurgião-instrutor 
em cirurgia robótica será permitida 
apenas após comprovação de con-
clusão e aprovação no treinamen-
to com cirurgião-instrutor, tendo o 
médico realizado um mínimo de 10 
cirurgias robóticas.

“A responsabilidade da assistên-
cia direta ao paciente é do cirurgião 
principal em relação ao diagnósti-
co, indicação cirúrgica, escolha da 
técnica e via de acesso, além das 
complicações intraoperatórias e pós
-operatórias”, ressalta a resolução. 
Sobre a responsabilidade do cirur-
gião-instrutor em cirurgia robóti-
ca, a resolução define que caberá a 
esse profissional apenas a orienta-
ção no manejo do robô e avaliação 
da competência do cirurgião princi-
pal e “não participará de forma dire-
ta da assistência ao paciente”.

Para atuar como cirurgião-ins-
trutor em cirurgia robótica, o mé-
dico deve comprovar ter realizado 
um número mínimo de 50 cirur-
gias robóticas na condição de ci-
rurgião principal. Caso considere 
necessário, em benefício do pa-
ciente, esse profissional terá auto-
nomia para interromper a moda-
lidade robô-assistida.

EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Diversidade

Uma série de regras com o uso da tecnologia devem ser seguidas por profissionais médicos e pacientes em todo o país

CFM regulamenta cirurgia robótica
novo procedimento

Karine Melo 
Agência Brasil

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Agência Brasil

As denúncias também podem ser encaminhadas por WhatsApp e Telegram

O diretor técnico do hospital 
onde será realizada a cirurgia ro-
bótica é o responsável por confe-
rir a documentação que garan-
te a capacitação e competência 
do cirurgião principal, do cirur-
gião-instrutor em cirurgia robó-
tica e dos demais médicos mem-
bros da equipe.

Em relação à telecirurgia ro-
bótica, que é a realização de pro-
cedimento cirúrgico a distância 
com utilização de equipamen-
to robótico, o CFM estabeleceu 

Responsabilidades
que somente poderá ser realiza-
da com infraestrutura adequada 
e segura de funcionamento de 
equipamento, banda de comu-
nicação eficiente e redundante, 
estabilidade no fornecimento de 
energia elétrica e segurança efi-
ciente contra vírus de computa-
dor ou invasão de hackers.

“A equipe médica cirúrgica 
principal para a telecirurgia deve 
ser composta, no mínimo, por 
médico operador do equipamen-
to robótico (cirurgião remoto), 
cirurgião presencial e cirurgião 
auxiliar”, diz a resolução.

Nesse caso, o cirurgião re-
moto também deve ser porta-
dor de RQE na área correspon-
dente ao ato cirúrgico principal, 
com registro profissional médi-
co no CRM de sua jurisdição. “O 
cirurgião presencial será o res-
ponsável pela assistência direta 
ao paciente e deve ser portador 
de RQE na área corresponden-
te ao ato cirúrgico principal e 
estar capacitado para assumir a 
intervenção cirúrgica em situa-
ção emergencial ou em ocorrên-
cias não previstas, como falha no 
equipamento robótico, falta de 
energia elétrica, flutuação ou in-
terrupção de banda de comuni-
cação”, prevê o documento.

Equipe
médica cirúrgica 
principal deve ser 

composta, no mínimo, 
por médico operador do 
equipamento robótico 

(cirurgião remoto), 
cirurgião presencial e 

cirurgião auxiliar

Disque 100 começa a receber denúncia de evasão escolar
educação

O Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) informou que o servi-
ço telefônico Disque 100 começou 
a receber ontem denúncias sobre 
evasão escolar. As denúncias po-
dem ser feitas por professores, fa-
miliares e outras pessoas que te-
nham conhecimento do fato.

De acordo com a pasta, as de-
núncias recebidas serão encami-
nhadas aos Conselhos Tutelares 
e para um setor do Ministério da 
Educação, que vai interagir com 
as secretarias estaduais e muni-
cipais de Educação para propor 

políticas públicas que alcancem 
os estudantes.

O Disque 100 pode ser acio-
nado 24 horas por dia, inclusive 
aos finais de semana e feriados. 
A ligação é gratuita. As denún-
cias também podem ser encami-
nhadas por meio dos aplicativos 
de mensagem (WhatsApp e Tele-
gram) da Ouvidoria Nacional de 
Direitos Humanos, pelo número 
(61) 99656-5008.

O serviço também está dispo-
nível para denúncias sobre discri-
minação racial e descumprimento 
dos direitos de crianças, mulheres, 
idosos, pessoas com deficiência e 
população de rua.
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O serviço também 
está disponível para 
denúncias sobre 
discriminação racial 
e descumprimento 
dos direitos de 
crianças, mulheres, 
idosos, pessoas 
com deficiência e 
população de rua

Eletrobras desafia estudantes do ensino 
médio a criarem jogo sobre energia limpa

inscrições abertas

A Eletrobras abriu as inscri-
ções para o Desafio FazGame Ele-
trobras60. O certame se destina a 
professores e estudantes dos 1o e 
2o anos do Ensino Médio de escolas 
públicas e privadas de todo o Brasil. 
Organizados em duplas, os partici-
pantes devem criar um game nar-
rativo sobre geração e transmissão 
de energia limpa e renovável, con-
siderada essencial para a sobrevi-
vência do planeta.

Para os estudantes do 1o ano 
do Ensino Médio, o tema é Gera-
ção de Energia Eólica. Para os es-
tudantes do 2o ano do Ensino Mé-
dio, o tema é Energia como Vetor 
de Desenvolvimento Local.

A competição é gratuita e será 
realizada no formato on-line, bus-
cando incentivar a educação. A 
ação celebra os 60 anos da com-
panhia.

O presidente da Eletrobras, Ro-
drigo Limp, lembrou que o com-

promisso com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade está ex-
presso no propósito da empresa. 
“Sabemos o quanto é importante 
conscientizarmos as novas gera-
ções a respeito do papel de todos 
nós, empresas e cidadãos, na cons-
trução de um futuro baseado em 
energia limpa e renovável. Por isso, 
nada melhor do que celebrar nos-
sos 60 anos incentivando jovens es-
tudantes a pensarem nesse futuro, 
junto conosco”, afirmou.

O jogo se baseia na contação de 
histórias e é criado na plataforma 
on-line da FazGame, empresa de 
educação e tecnologia responsável 
pela produção do desafio. Os es-
tudantes recebem suporte de seus 
professores que, por sua vez, con-
tam com orientação e acompanha-
mento durante o processo.

A líder pedagógica da FazGa-
me, Heloisa Padilha, disse que, 
ao criar o jogo, o estudante de-
senvolve habilidades essenciais 
alinhadas com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). “E, 

assim, aprimora seu domínio da 
Língua Portuguesa, que é funda-
mental para o exercício da cidada-
nia e para sua entrada no mundo 
do trabalho”.

As vagas são limitadas e a efe-
tivação da participação acontece 
mediante ordem de envio da do-
cumentação requerida no regu-
lamento. Serão classificadas para 
a premiação dez duplas, mas so-
mente duas receberão o reconheci-
mento de melhor game. Elas serão 
premiadas com tablets e compu-
tadores. Uma banca de jurados 
convidada avaliará os jogos pelos 
critérios de narração, uso de fun-
cionalidades da plataforma, lógi-
ca e criatividade.

Os professores participantes 
também receberão uma licença gra-
tuita para a plataforma FazGame 
até dezembro deste ano.

A solenidade de premiação está 
prevista para ocorrer, via internet, 
no dia 22 de junho.

As inscrições se encerram no 
dia 29 de abril.

Alana Gandra 
Agência Brasil

vacina contra covid

São Paulo aplicará 4a dose 
em pessoas acima de 60 anos

Idosos acima de 60 anos come-
çam a ser imunizados com a quarta 
dose da vacina contra Covid-19 a par-
tir do dia 5 de abril em todo o estado 
de São Paulo, de acordo com anún-
cio feito anteontem pelo governador 
João Doria. A imunização é uma re-
comendação do Comitê Científico de 
São Paulo. Estarão aptos a receber a 
quarta dose cerca de 4,5 milhões de 

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil

pessoas, desde que tenham recebido 
a dose de reforço (3a dose) com um in-
tervalo de quatro meses.

“Quanto mais facilidade ofere-
cermos, especialmente aos finais de 
semana, melhor para aquelas pes-
soas que têm dificuldade de des-
locamento durante a semana, pelo 
trabalho, pela distância, pelo estu-
do ou por outras razões. E aos fi-
nais de semana percebemos que a 
adesão cresce no programa de vaci-
nação, tanto de adultos quanto tam-
bém de crianças”, afirmou Doria.

A vacinação dos idosos acima 
dos 80 anos já havia começado no 
dia 21 de março. A decisão de va-
cinar as pessoas acima de 60 anos 
levou em consideração o alto índi-
ce de mortalidade entre os idosos 
desta faixa etária durante a circu-
lação da variante Ômicron.

“Este anúncio é mais um im-
portante passo para protegermos 
a nossa população, principalmente 
os idosos acima de 60 anos de idade 
de São Paulo ”, destacou a coorde-
nadora do Plano Estadual de Imu-
nização, Regiane de Paula.

Estarão
aptos a receber a quarta 

dose cerca de 4,5 milhões 
de pessoas, desde que 
tenham recebido a 3a 

dose com um intervalo 
de quatro meses
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Após dois anos, chefe da Polícia Militar da Paraíba deixa a diretoria do Conselho Nacional Comandantes-Gerais

Coronel Euller encerra mandato 
entrevista na tabajara

Após fazer parte, por dois 
anos consecutivos, da direto-
ria do Conselho Nacional de 
Comandantes-Gerais das Po-
lícias Militares e do Corpo de 
Bombeiros Militares (CNC-
G-PM), o comandante-geral 
da Polícia Militar da Paraíba, 
coronel Euller Chaves, encer-
ra seu mandato. Em entrevis-
ta à Rádio Tabajara, ele fez um 
balanço das ações realizadas 
no Conselho Nacional, que 
realiza hoje a eleição da nova 
diretoria. Euller Chaves foi o 
primeiro representante nor-
destino a integrar a presidên-
cia do CNCG-PM.

“Saímos de uma posição 
de primeiro vice-presidente 
e chegamos à presidência. 
Isso denota o fato inédito de 
ser o primeiro nordestino a 
presidir o Conselho Nacio-
nal, que já tem mais de 30 
anos. Então, predominante-
mente, não havia a partici-
pação de nordestinos. Tive-
mos apenas um presidente 
do Norte, natural do Pará, 
na década de 1980. E de lá 
para cá, não houve mais par-
ticipação de comandantes 
gerais do Norte/Nordeste 
na presidência. Para nós, foi 
motivo de orgulho”, declara.

Ele atribuiu a participa-
ção da Paraíba na diretoria do 
Conselho a um resultado po-
sitivo do Estado na seguran-
ça pública, citando que, em 
2019, houve uma redução aci-
ma de 20% da criminalidade 
nos municípios paraibanos. 
“Essa escolha foi fruto de um 
trabalho histórico sendo rea-
lizado”, creditou.

Entre as ações postas em 
prática durante o período em 
que integrou o Conselho, ele 
destacou os trabalhos referen-
tes à Lei Orgânica das Polícias 
e Corpos de Bombeiros Mili-
tares. “Vivenciamos questões 
importantes como a Lei Or-
gânica, que foi trabalhada e 
encaminhada para a Câma-
ra dos Deputados, para o Mi-
nistério da Justiça e já desá-
gua na relatoria final”, frisou.

De acordo com Euller Cha-
ves, o relator do Projeto de Lei 
Complementar, deputado fe-
deral Capitão Augusto, ten-
de a levar, em breve, o tema 
a plenário, com o aval do pre-

sidente da Câmara. “É possí-
vel que neste semestre nós já 
tenhamos essa possibilidade. 
Nós ajudamos na construção 
da propositura, tivemos diá-
logos importantes com o rela-
tor”, contou.

O coronel ainda enfocou 
a reestruturação do Estatuto 
do Conselho, em que se bus-
cou estabelecer uma Confe-
deração Nacional das forças 
militares estaduais de segu-
rança pública. A ideia é que, 
a partir do nascedouro dessa 
Confederação, haja a união do 
Conselho Nacional dos Cor-
pos de Bombeiros Militares 
(Ligabom) com CNCG-PM.

Ações voltadas à seguran-
ça feminina também estive-
ram na lista de ações desen-
volvidas por Chaves durante 
os dois mandatos, como a rea-
lização das câmeras temáti-
cas que discutiram a violência 
contra a mulher. Além disso, 
o coronel enfocou que foram 
concretizadas várias reuniões 
e webinários, que geraram a 
ampliação das Patrulhas Ma-
ria da Penha. “Quero agrade-
cer de público à capitã Daya-
na, da PM-PB,  pelo trabalho 
que ela realizou”, afirmou. 

Eleição do Conselho 
 A eleição dos novos mem-

bros do Conselho Nacional 
de Comandantes Gerais das 
Polícias Militares e do Corpo 
de Bombeiros será nesta ter-
ça-feira (29). O coronel Euller 
Chaves participará do pleito 
de forma virtual. Ele não po-
derá viajar a Brasília por cau-
sa de alguns compromissos 
que terá de cumprir na Paraí-
ba. Chaves adiantou que já há 
alguns nomes cogitados para 
assumir o cargo da presidên-
cia do órgão.

“Deveremos fazer a reu-
nião virtualmente. Mas já há 
alguma tendência, conversei 
com dois interessados na pre-
sidência que estão conversan-
do com os outros conselheiros 
para formatarem as chapas ou 
tentar conciliar uma das cha-
pas. É possível que nós pas-
semos o cargo amanhã (hoje) 
para o comandante-geral da 
Polícia Militar do Distrito Fe-
deral ou da brigada do Rio 
Grande do Sul, que são dois 
estados interessados em con-
duzir o conselho no próximo 
ano”, declarou. 

n 
Durante o 
período em 
que integrou 
o CNCG-
PM, destacou 
os trabalhos 
referentes à 
Lei Orgânica 
das Polícias 
e Corpos de 
Bombeiros

Gírias diGitais

Linguagem entre jovens preocupa

Chaves foi o primeiro nordestino a presidir o Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares

A língua portuguesa pas-
sou por diversas transfor-
mações ao longo da história. 
Com a chegada das redes so-
ciais, o ser humano ampliou 
as formas de comunicação 
pois até uma carinha(emo-
ticon) transmite uma men-
sagem. No entanto, essa lin-
guagem mais livre reflete no 
cotidiano da aprendizagem 
nas escolas. A maior preo-
cupação dessa utilização hí-
brida é a incapacidade de 
os adolescentes perceberem 
quando essa linguagem é 
inapropriada. Como os pro-
fissionais de educação de-
vem lidar com esse dilema? 
Desprezar a evolução da lin-
guagem ou perceber o pro-
cesso de adaptabilidade na 
utilização?

Como o celular possui 
uma tecnologia de deduzir 
ou corrigir palavras, acaba 
formando uma geração inap-
ta à escrita formal. De acordo 
com a supervisora escolar do 
Colégio Antares-CE e asses-
sora acadêmica, Débora Ac-
cioly, os reflexos observados 
em sala de aula são: abrevia-
ções das palavras na redação 
e até mesmo no chat de uma 
aula on-line e utilização de 
gírias, como FDS, que na in-
ternet pode significar final de 
semana, fim da saudade e fi-
lho da sogra.

“Eles perderam a noção 
de palavras que são comple-
tadas diretamente pelo cor-

retor. Enquanto educadora, 
questiono se a linguagem de 
internet está formando um 
escritor preguiçoso e auto-
mático”, analisa.

Ela enfatiza ainda que as 
novas gerações estão tendo 
acesso ao texto escrito mais 
cedo por causa da internet, 
seja nas legendas do Youtu-
be ou no TikTok. Portanto, 
os pais devem controlar esse 
acesso para não interferir no 
processo de alfabetização da 
norma culta.

“Eles entram em contato 
com as gírias, abreviações, 
pronomes errados. É a for-
ma culta da língua? Não! Mas 
isso não impede que as crian-
ças aprendam e utilizem a 
língua portuguesa, apesar de 
estarem transgredindo as re-
gras”, alertou Accioly.

O mestre em Educação, 
Gilmar Caramurúalerta a 
linguagem na internet não 
pode interferir no compor-
tamento do jovem na esco-
la. “Existe pesquisas que 
apontam problemas cogni-
tivos relacionados à escrita 
formal. Por isso é necessá-
rio um diálogo permanen-
te entre jovens, família e 
escola para identificar pos-
síveis falhas no processo de 
aprendizagem ocasionadas 
pela linguagem da inter-
net”, declarou.

Ele destaca ainda que a 
internet é um aliado no pro-
cesso de aprendizagem por 
causa das ferramentas intera-
tivas e variedade de conteú-
do, entretanto, os familiares 

devem ficar atentos de que 
forma esse canal está sendo 
utilizado. “É necessário que 
os familiares e professores 
realizem um direcionamen-
to adequado na internet. Os 
alunos precisam compreen-
der que a linguagem utili-
zada na internet é específica 
para aquele canal de comuni-
cação”, orientou. 

Para mitigar esse vício de 
linguagem, a escola do qual 
é supervisora tem realiza-
do projeto de escritores, tra-
balhos em sala de aula que 
exercitam os gêneros como 
cartas, narrativas, crônicas. 
“Os professores são o salva-
vidas dessa geração. A esco-
la, em conjunto com os pais, 
precisa entender que existem 
duas formas de comunicação 
escrita, porém uma não pode 
existir só em detrimento da 
outra”, afirmou.

Na área de Educação essa 
pressão pela utilização da 
linguagem culta é mais fre-
quente. Para Débora Accioly, 
desprezar a evolução da lin-
guagem não é o caminho, e 
sim perceber o processo de 
adaptabilidade na utilização. 
“Precisamos aceitar as mu-
danças, lutar contra não é o 
caminho. Precisamos admi-
tir que as coisas estão acele-
radas, assim como os áudios 
do WhatsApp em maior ve-
locidade ou vídeos no You-
Tube que não concluímos. A 
linguagem tem seguido a ve-
locidade da necessidade das 
relações. Nosso papel é mos-
trar que há situações em que 

essa linguagem é aceita, mas 
em outras é inadmissível. Va-
mos caminhando juntos nes-
se processo de mudança”, de-
clarou.

A aluna do 3º ano do Ensi-
no Médio da Ecit Pastor João 
Pereira Gomes Filho, locali-
zada em Mangabeira, utili-
za uma linguagem informal 
na internet, mas no cotidia-
no a norma culta. “Eu tenho 
maturidade para diferenciar 
em qual momento é aceitá-
vel a linguagem mais livre. 
Até porque, para passar no 
Enem, a redação precisa es-
tar conforme a norma culta”, 
destacou.

Certa vez, viu-se escre-
vendo no rascunho da reda-
ção “o q” em vez de “o que”. 
Quando Milena percebeu 
isso, começou a se policiar 
ainda mais. Um dos vícios 
mais comuns que ela observa 
em seus amigos e, principal-
mente, em alunos do ensino 
fundamental, são as abrevia-
ções. “Eu vejo muito as pes-
soas escreverem ‘vc, kd, iai, o 
q’”, declarou.

O aluno do 2º ano Artur 
Mota, 16 anos, da Escola An-
tares localizada em Forta-
leza, na maioria das vezes 
utiliza a linguagem formal, 
utilizando abreviações e gí-
rias apenas com os amigos 
mais próximos. “Na maio-
ria das vezes utilizo a norma 
culta da língua, mas conhe-
ço pessoas que não conse-
guem diferenciar quando o 
ambiente cabe essa lingua-
gem mais livre”, concluiu.

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Foto: Evandro Pereira

O celular possui uma tecnologia de deduzir ou corrigir palavras, o que acaba formando uma geração inapta à escrita formal

Conta de luz

Cliente pode informar o 
consumo pelo WhatsApp

Quem acompanha a con-
ta de energia com frequência, 
em algum momento já deve 
ter passado pela situação da 
‘fatura pela média’. Isso acon-
tece quando há impedimen-
to para a leitura do medidor, 
ou seja, situações como portão 
fechado, ausência de pessoas 
no imóvel, imóveis desocu-
pados, cães bravos soltos que 
impedem a aproximação do 
leiturista por questões de se-
gurança. Nesses casos, auto-
maticamente o sistema emite 
o faturamento pela média de 
consumo do cliente nos últi-
mos 12 meses.  

Para realizar a autoleitura,  
em até três dias antes da data 
da leitura (informada na con-
ta de energia) o cliente faz a 
foto do medidor. É importan-
te ficar visível o número que 
aparece no visor. Em seguida 

é só enviar a foto para a Ener-
gisa, por meio pelo WhatsA-
pp (83 99135-5540), digitar o 
termo “Autoleitura e enviar 
foto com o número relativo 
ao consumo.

 O serviço de autoleitura é 
oferecido pela Energisa des-
de 2020, após o início da pan-
demia do coronavírus, com 
o propósito de evitar conta-
to entre leituristas e clientes. 
A autoleitura por foto é mais 
segura, ágil e assertiva.

 
Como funciona a autoleitura?

Na conta de luz, consta 
a data prevista para leitura 
do mês seguinte, que será o 
dia limite para o cliente en-
viar as informações à distri-
buidora. O cliente poderá fa-
zer a autoleitura até três dias 
antes dessa data ou no pró-
prio dia.

Fotos: Arquivo Pessoal
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O Basquete Unifacisa viveu um fi-
nal de semana de fortes emoções e vi-
tórias importantíssimas. As partidas 
contra o Minas e o Flamengo, na are-
na Unifacisa em Campina Grande, ren-
deram duas vitórias para o time pa-
raibano que voltou a ocupar o quinto 
lugar na tabela do Novo Basquete Bra-
sil (NBB), principal campeonato bra-
sileiro da modalidade. Restam para o 
Unifacisa apenas quatro partidas para 

o fim da segunda fase do campeonato. 
A próxima disputa, que acontece em 
São Paulo no próximo dia 5, é contra 
o Franca primeiro colocado na tabela 
com 28 jogos e 26 vitórias.

Na última sexta-feira, a partida con-
tra o time mineiro - segundo colocado 
na Liga -  foi vencida por 70 a 59 e no 
domingo, 27, foi a vez do Flamengo, o 
maior campeão do NBB, perder para o 
time da casa. O placar contra o Rubro-
negro foi de 74 a 60. O Flamengo, sete 
vezes campeão no NBB, e atual tercei-
ro lugar na tabela, vinha de quatro vi-

tórias consecutivas, quando foi derro-
tado pela equipe paraibana.

“Todos sabemos da qualidade 
que o time do Flamengo tem e con-
tra eles não existe jogo fácil, então sa-
bíamos que tínhamos que entrar em 
quadra dando o nosso melhor du-
rante todos os minutos, tanto no ata-
que como na defesa e nós consegui-
mos executar o nosso plano de jogo 
para conquistar uma vitória impor-
tante nesse momento do campeona-
to, já estamos visando os Playoffs e 
na fase eliminatória os jogos são sem-

pre em alto nível, então acredito que é 
uma grande vitória para nossa equi-
pe”, comentou o armador do Unifa-
cisa, e destaque da partida contra o 
Flamengo, Trevor Gaskins.

Além do Franca, o Basquete Unifa-
cisa enfrenta o Rio Claro, em São Pau-
lo, e o Brasília e o Cerrado, na arena 
Unifacisa em Campina Grande. Após 
essa fase o time parte para os playoffs, 
que é a etapa mata-mata da competi-
ção. Essa é a melhor campanha do Bas-
quete Unifacisa nos três campeonatos 
do NBB que disputou.

Time paraibano volta ao quinto lugar na Liga, depois de vencer o Minas-MG e o Flamengo-RJ, em jornada épica

Unifacisa derruba dois gigantes
basquete

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Fotos: Gabriella Tayane/Unifacisa

No domingo, a Unifacisa derrubou um dos gigantes do basquete brasileiro por 74 a 60, depois de ter vencido o Minas na sexta-feira por 70 a 59, em duas partidas memoráveis da equipe paraibana

n 

O Basquete Unifacisa 
vai fazer dois jogos 
fora de Campina 
Grande contra o 
Franca e o Rio Claro na 
próxima semana, em 
São Paulo

incentivo

PB investe R$ 4 milhões
em programas esportivos

O governador da Paraíba, João 
Azevêdo, fixou em R$ 4 milhões o 
valor destinado ao Programa Pa-
raíba Esporte Total para o exercício 
financeiro de 2022. Os recursos fo-
ram anunciados no Diário Oficial 
do Estado (DOE) da última sexta-
feira, 25, quando passou a entrar 
em vigor. O Paraíba Esporte Total 
faz parte do Incentiva Esporte, es-
tratégia de apoio financeiro ao es-
porte paraibano.  

O objetivo é incentivar os clu-
bes de futebol profissional mascu-
lino da 1a divisão do Campeonato 
Paraibano e os que disputam Cam-
peonato Brasileiro, Copa do Brasil 
e/ou Copa do Nordeste, além das 
Associações de Esportes e Para-
desporto consideradas de alto ren-
dimento pela Comissão de Ava-
liação da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Quem trabalha com alto rendi-
mento recebeu a notícia com entu-
siasmo. Jônatas Castro, técnico da 
equipe masculina de Goalball, fa-
lou sobre a relevância do programa 
e dos investimentos considerados 
fundamentais para que os atletas 
possam se manter entre os melho-
res. “No caso específico do  Para-
desporto, onde os patrocínios e re-
cursos aportados são mais raros 
que os do Esporte Olímpico, o in-
vestimento do Governo do Estado 
da Paraíba contribui muito para a 
manutenção de atletas e técnicos no 
nosso dia a dia”. Jônatas, que está à 
frente da melhor seleção de Goal-
ball do mundo, disse ainda que o 
recurso deve contribuir para o au-
mento no número de conquistas e 
destaques no Paradesporto parai-
bano. “Os atletas podem melhorar 
a qualidade da sua rotina de treinos 
com consultas regulares a nutricio-
nistas, aquisição de material espor-
tivo de melhor qualidade, partici-
pação em torneios preparatórios, 
visando melhor se qualificar para 
as competições principais, etc”. 

Para a atual campeã sul-ame-
ricana adulto de vôlei de praia, 
Andressa Cavalcanti, o incentivo 
reforça a possibilidade de atletas 
investirem diariamente na carrei-
ra com a finalidade de conquis-
tar cada vez mais títulos. “É de 
suma importância para nós que 
sonhamos e investimos diaria-
mente para nos tornarmos cam-
peões. Além de nos dar o impor-
tante suporte de conseguir investir 
na nossa equipe, que é quem nos 
torna melhores a cada dia”. 

O Incentiva Esporte está divi-
dido em dois: o Paraíba Esporte 
Total,  substituto do Gol de Pla-
ca, programa de incentivo ao fu-
tebol encerrado em 2019, e o Bol-
sa Esporte que substituiu o extinto 
Bolsa Atleta.

“No caso específico do  
Paradesporto, onde os 
patrocínios e recursos  
são mais raros que os 
do Esporte Olímpico, 
o investimento do 
governo da Paraíba 
contribui muito para a 
manutenção de atletas 
e técnicos no dia a dia

Jônatas Castro

Campeões do Amanhã e Acqua R1 são os
destaques do festival promovido pela Feap

natação

O Festival de Natação Não Fe-
derados, realizado no último sába-
do, 26, no Centro Aquático Raniere 
Barbosa - localizado no complexo 
formado pelos colégios Liceu Pa-
raibano, Olivina Olívia, Instituto 
de Educação da Paraíba (IEP) e Ar-
gentina Pereira Gomes - foi consi-
derado um sucesso pela Federação 
de Esportes Aquáticos da Paraíba 
(Feap/ PB), responsável pela reali-
zação do evento.  Ao todo 132 atle-
tas, de 7 a 14 anos, de oito escolas 
de natação da capital participaram 
do torneio que há mais de três anos 
não era realizado. 

Entre os destaques estão os atle-

tas do projeto ‘Campeões do Ama-
nhã’, que participou com 44 nadado-
res. Atletas como Giovanna Moura, 
que aos 12 anos conquistou  meda-
lha de ouro na categoria Infantil I, 
nos 50m livre. “Conseguimos fazer 
uma boa seleção dos alunos e essa 
competição é o primeiro fruto des-
se trabalho. Fico feliz em ter dado 
oportunidade para essas crianças 
de fazer natação e eu vi aqui muitos 
alunos promissores e que com cer-
teza vão ser nadadores”, comentou 
Kaio Márcio, secretário de Juventu-
de, Esporte e Recreação e  ex-nada-
dor olímpico. 

Destaque também para os atle-
tas do Acqua R1 Clube Cabo Bran-
co, que levou 27 alunos para o festi-
val. “Os pais e professores ficaram 

muito contentes com os resultados, 
já que a maioria se saiu muito bem. 
A ideia é que a gente tire mais crian-
ças para iniciarem na pré-equipe, 
que é a base para as equipes que já 
estão indo para competição”, apon-
tou Valéria Jonsson, treinadora da 
equipe. “Evento muito organizado, 
excelente”, completou. 

Antônio Meira, vice-presidente 
da Feap/PB, se disse satisfeito com 
o resultado do Festival de Natação 
Não Federados. “Mesmo com a chu-
va, a frequência dos participantes foi 
excelente, todos inscritos participa-
ram, houve sorteios de brindes, pre-
miação para os atletas vencedores, 
muita torcida dos pais que acompa-
nhavam seus filhos, foi realmente 
uma festa do bom esporte”.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Delegação do Centro Aquático Kaio Márcio, que participou do Festival de Natação, realizado no último sábado

Foto: Divulgação/Feap
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Botafogo e Sousa vão 
disputar, nas duas últimas 
rodadas da 1a fase, a lide-
rança do grupo A e, conse-
quentemente, a classifica-
ção direta para a semifinal 
do Campeonato Paraibano. 
Com um jogo a menos que 
o Alviverde, o Belo entra em 
campo, neste meio de sema-
na, com chances de se isolar 
na liderança. O Dinossau-
ro não joga na rodada. No 
próximo fim de semana, as 
duas equipes voltam a se en-
frentar pela competição na 
cidade de Sousa. No grupo 
B, Treze e CSP disputam a 
última vaga da repescagem.

 A vitória do Botafogo 
por 1 a 0 contra o Sousa, 
no último fim de semana, 
no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa, pela 8a rodada 
do Estadual, acirrou a dis-
puta pela liderança do gru-
po A. As duas equipes divi-
dem a ponta da tabela com 
onze pontos cada, mas com 
um jogo a menos, o clube  
da Maravilha do Contor-
no pode assumir a lideran-
ça isolada, neste meio de 
semana.

O Botafogo joga como vi-
sitante, no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa, contra 
o São Paulo Crystal, nesta 

quinta-feira (31). Em caso de 
vitória, o Belo chega aos 14 
pontos, se iguala ao mesmo 
número de jogos do Sou-
sa e assume a liderança do 
grupo. O Alvinegro da Es-
trela Vermelha ainda tem 
três partidas para definir 
a sua situação na tabela de 
classificação, até o fim da 1a 
fase da competição. Depois 
da partida com o São Pau-
lo Crystal, o clube ainda en-
frenta Sousa e Atlético.

Com o foco na disputa 
do Paraibano antes da es-
treia no Brasileirão Série C, 
o comandante do Alvine-
gro quer garantir a liderança 
do grupo, antes do confron-
to com o Sousa, no próximo 
fim de semana.

“A sequência da compe-
tição coloca em nosso cami-
nho três grandes adversá-
rios, mas temos de pensar 
jogo a jogo. Na quinta-fei-
ra teremos um jogo difícil, 
a pontuação do São Paulo 
Crystal prova isso, foi um 
clube que mostrou quali-
dade em todos os jogos que 
disputou. Tenho respeito 
pelo adversário, mas vamos 
jogar para conseguir o me-
lhor resultado e assumir a li-
derança do grupo na classi-
ficação”, comentou.

A partida com o Botafo-
go vai encerrar a participa-
ção do São Paulo Crystal na 

1a fase do Estadual. Após 
o confronto, o Carcará vai 
aguardar a sequência das 
duas rodadas finais para sa-
ber qual será o seu destino 
na competição. No próximo 
domingo (3), Sousa e Bota-
fogo terão uma disputa di-
reta pela liderança. As duas 
equipes irão se enfrentar no 
Marizão, em Sousa, a partir 
das 16h no Estádio Marizão, 
pela penúltima rodada da 1ª 
fase do certame.

Grupo B
Treze e CSP vão brigar 

pela última vaga da repes-
cagem para semifinal. A vi-
tória do Alvinegro sobre o 
Tigre no último fim de se-
mana, em João Pessoa, re-
colocou o clube na disputa 
pela vaga. O Galo só preci-
sa de uma vitória contra o 
Sport Lagoa Seca, no próxi-
mo sábado (2), em Campi-
na Grande, mas pode contar 
com a ajuda do rival, Cam-
pinense, para garantir a pre-
sença antecipada, basta o 
rubro-negro apenas empa-
tar a sua partida com o CSP.

O Tigre encerra a 1a fase 
da competição contra o 
Campinense, nesta quarta-
feira (30), no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande, 
precisando vencer a partida 
e ainda torcer por um trope-
ço do Treze, na última roda-

da, para conseguir a vaga na 
repescagem da semifinal. O 
rubro-negro precisa apenas 
de um empate para ir à se-
mifinal. O treinador Raniel-
le ribeiro não quer deixar 
escapar a chance de classifi-
cação e pretende já garantir 
o avanço do clube à segun-
da fase do certame.

“Temos seis pontos para 
disputar nesta primeira fase 
com chances de garantir a 
classificação para a próxi-
ma fase e precisamos ape-
nas de um pontinho. Vamos 
entrar focados com o objeti-
vo de garantir a classificação 
e se credenciar como melhor 
equipe da competição para, 
numa eventual final, poder-
mos decidir o título, jogan-
do no Amigão”, comentou 
ranielle ribeiro.

Já garantido na repes-
cagem da semifinal, o Na-
cional de Patos enfrenta, 
hoje, às 20h15, o Sport La-
goa Seca, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande, 
ainda tentando assumir a li-
derança do grupo B. Além 
de vencer a partida, o Ca-
nário torce por derrota do 
Campinense para, no con-
fronto direto com o rubro-
negro, em Patos,  na ultima 
rodada, tentar vencer a par-
tida ainda tirar uma dife-
rença de saldo de oito gols 
do adversário.

A Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel) confirmou, on-
tem, o retorno dos Jogos 
das reeducandas do Pre-
sídio Feminino Júlia Mara-
nhão. A abertura será nesta 
quarta-feira (30), às 9h30 e o 
evento, que é realizado em 
março por conta do mês da 
mulher, terá duração de dois 
dias, contando com a pre-
sença de 80 participantes.

Este evento será a pri-
meira atividade do calen-
dário esportivo da Sejel de 
2022 e as modalidades em 
disputa são: futebol, volei-
bol, cabo da paz, queimada, 
além atividades culturais 

jogos das reeducandas

Abertura será amanhã, no Júlia Maranhão

Botafogo tem um jogo a menos e pode assumir liderança do grupo A no dia 31; equipes se enfrentam no domingo

Disputa acirrada entre o Belo e Sousa
paraibano 2022

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com Ivo 

   Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Passadas as emoções da Copa Nordeste, o 
Campeonato Paraibano voltou a evidência 
com a luta para ver quem seguirá direto 

para as semifinais, quais as equipes que ainda 
decidirão uma vaga e quais as equipes rebaixadas 
para a segunda divisão do próximo ano. No grupo 
A, a briga está boa entre o Sousa e o Botafogo. 
As duas equipes estão empatadas com 11 pontos 
e o Botafogo tem um jogo a menos. Na terceira 
posição está o São Paulo Crystal, com 10 pontos e 
praticamente assegurado na próxima fase. O CSP 
joga para cumprir tabela, conseguiu o que queria, 
se manter na primeira divisão do próximo ano. Ele 
é o quarto, com 7 pontos. O lanterna e praticamente 
eliminado, Atlético de Cajazeiras, só com dois 
pontos, é o candidato favorito ao rebaixamento 

No grupo B, o Campinense disparou na 
liderança e não deverá ser mais alcançado, irá 
direto para as semifinais. A outra vaga está na 
briga entre Treze x Nacional. O CSP apenas 
cumpre tabela. Com a vitória sobre o CSP, o Treze 
agora garantiu uma vaga na segunda fase da 
competição. Já o Sport Lagoa Seca já arruma as 
malas para a segunda divisão, com apenas três 
pontos conquistados, em seis jogos.

Os últimos jogos serviram para fazer algumas 
observações: a primeira delas é que o Treze 
acordou, não sei se muito tarde mas acordou. A 
vitória sobre o CSP, em João Pessoa, garantiu o 
direito de o time participar da próxima fase da 
competição. A briga agora será com o Nacional 
de Patos, que vem fazendo um bom campeonato, 
e tudo indica que na Morada do Sol. Será um osso 
duro de roer e mesmo o Galo dirigido agora por 
Marcelinho Paraíba e reforçado, pode-se dizer que 
não é favorito a conseguir uma vaga às semifinais. 
Se isso ocorrer, o Galo não terá, mais uma vez, 
um próximo ano de calendário cheio. Dessa forma 
não participaria da Copa do Brasil e Copa do 
Nordeste, além da Série D. Pior que isso, desativa 
o departamento de futebol profissional, que só 
voltará a trabalhar no início do próximo ano.

O Botafogo parece que finalmente entrou no 
ritmo do Paraibano e venceu, convencendo o 
Sousa, no Almeidão. Um grande resultado que o 
colocou na briga direta com o próprio Sousa, pela 
primeira colocação do grupo A. As duas equipes 
decidem quem ficará na ponta, no próximo 
domingo, no Marizão, em Sousa.

O Campinense, que mudou muito do ano 
passado para cá, tenta manter o ritmo e já garantiu 
praticamente a vaga para as semifinais. Quarta-
feira, a Raposa enfrenta o Tigre da capital, e se 
vencer, ficará ainda mais isolada  na liderança. 
Tudo indica que teremos nas semifinais o 
Campinense, Botafogo, Nacional (Treze) e Sousa.

Coisas do futebol
Na semana que passou, duas partidas 

representaram para mim, como o futebol pode 
ser imprevisível e injusto certas vezes. A primeira 
delas foi Botafogo x Náutico, quando o time da 
Maravilha do Contorno dominou o Náutico, fez 
gols e perdeu outros e no final do jogo fez um 
pênalti bobo desnecessário, que culminou com o 
empate do Naútico e posteriormente a eliminacão 
do Belo da Copa do Nordeste, nos pênaltis. Deu 
adeus um time com uma única derrota e com a 
terceira melhor campanha de toda a competição, 
justamente dentro de casa, com o apoio de sua 
grande torcida.

A segunda partida que me chamou a atenção 
foi Fluminense x Botafogo, valendo uma vaga 
para as finais do Campeonato Carioca. O Flu 
entrou em campo favorito, com um melhor time 
e com a vantagem de até poder perder por um 
gol de diferença, já que tinha vencido o primeiro 
jogo. Mas o que se viu em campo foi o Botafogo 
mostrar muita raça e sair na frente no placar. Mas 
faltava ainda um gol e o Glorioso foi buscar aos 45 
minutos do segundo tempo. Quando tudo parecia 
crer que o Botafogo seria o finalista, o Fluminense 
conseguiu um gol em cobrança de falta aos 50 
minutos. Não deu mais tempo para nada e o 
torcedor do Botafogo ficou sem acreditar no que 
via no Maracanã. Por isso, no futebol vale aquele 
jargão: “o jogo só termina quando o juiz apita”.

Estamos na 
reta final

No último domingo, o Botafogo conseguiu uma importante vitória sobre o Sousa, no Almeidão, assumindo a segunda posição do grupo

80
participantes 

estão confirmadas 
no evento do 

presídio feminino, 
promovido pela 

Secretaria da 
Juventude, Esporte 
e Lazer e que terá 

dois dias de duração
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e recreativas. Na abertura, 
haverá o desfile das equi-
pes, acendimento da tocha, 
além da apresentação de 
uma banda musical, bem 
como uma aula de dança re-
gida pela professora Germa-
na, tudo de acordo com os 
protocolos sanitários.

"A rotina dos Jogos das 
reeducandas faz com que 
elas sintam-se livres, mesmo 
estando sob regime de pena. 
O período dos Jogos deixa 
elas motivadas, pois ajuda 
a fugir um pouco dessa rea-
lidade e o esporte é o me-
lhor caminho também para 
quem busca saúde", disse 
Cyntia Almeida, diretora da 

Penitenciária Feminina Ma-
ria Júlia Maranhão.

"O Governo do Estado 
tem a felicidade de retomar 
os  Jogos das reeducan-
das, que é uma competição 
pautada na valorização das 
mulheres através do espor-
te e, principalmente, nas jo-
vens mulheres que estão em 
reclusão e que muitas ve-
zes ficam invisibilizadas e 
sem perspectivas de futuro. 
Através dessa prática, é pos-
sível contribuir com a vida 
dessas mulheres e este é um 
dos compromissos enquan-
to gestão", ressaltou Madu 
Ayá, secretária executiva de 
Juventude.
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A última rodada das Eli-
minatórias Sul-America-
nas  para a Copa do Mundo 
no Catar será hoje e apenas 
uma vaga para a repesca-
gem está em jogo, envolven-
do três seleções. Brasil, Ar-
gentina, Equador e Uruguai 
já estão garantidos, enquan-
to que Peru, Colômbia e Chi-
le lutam pelo direito de ain-
da seguir sonhando.

Todos os jogos desta ro-

dada serão  a partir das 
20h30. O Brasil vai enfren-
tar a Bolívia, em La Paz e 
neste confronto Tite não terá 
Neymar e Vinicius Júnior, 
suspensos, e ainda o golei-
ro Weverton que foi desliga-
do por motivo de contusão 
e substituído pelo paraiba-
no Santos, do Athletico-PR. 
Já a Argentina pega o Equa-
dor, no Monumental de Bar-
celona. O Uruguai vai en-

frentar o Peru, no Nacional 
de Lima. Os peruanos, com 
21 pontos, sonham em con-
quistar a vaga para a repes-
cagem e dependem apenas 
de si, já que uma vitória ga-
rante a chance de sonhar 
com o Catar. 

A Colômbia, que tem 20 
pontos, atua no Cachamay 
diante do lanterna Vene-
zuela. Mesmo jogando fora 
de casa precisa vencer e tor-

cer por um tropeço dos pe-
ruanos. Situação mais com-
plicada é a do Chile com 
19 pontos. Os chilenos pe-
gam o Uruguai, em casa, e 
só uma vitóia com combina-
ção de resultados o deixará 
na repescagem. Apesar de 
ser a última rodada, o jogo 
entre Brasil x Argentina que 
não aconteceu em São Pau-
lo, por proibição da Anvisa, 
ainda está sem data.

CBF define confrontos da 
3a fase da Copa do Brasil

Em sorteio realizado na sede da CBF, ontem 
à tarde, foram definidos os confrontos da tercei-
ra fase da Copa do Brasil. Um clássico nordesti-
no entre Fortaleza e Vitória está entre os desta-
ques dos jogos desta etapa. Da terceira fase em 
diante, são dois jogos (ida e volta). Quem fizer 
mais pontos se classifica. Dois empates levam 
para os pênaltis. Em caso de uma vitória para 
cada clube, partimos para o saldo de gols. Se 
esse critério também der empate, penalidades. 
Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, três 
dos grandes clubes do país, pegaram adver-
sários teoricamente fáceis. O Galo vai encarar 
o Brasiliense-DF, enquanto o Palmeiras terá a 
Juazeirense-BA pela frente; e o Flamengo en-
cara o Altos-PI. Confira todos os confrontos da 
terceira fase: Bragantino x Goiás, Atlético-GO x 
Cuiabá, Ceará x Tombense-MG, Fluminense x 
Vila Nova-GO, Bahia x Azuriz-PR, São Paulo x 
Juventude, Corinthians x Portuguesa-RJ, Bota-
fogo x Ceilândia-DF, Atlético-MG x Brasiliense, 
Fortaleza x Vitória, Athletico-PR x Tocantinópo-
lis, Palmeiras x Juazeirense-BA, América-MG x 
CSA-AL, Cruzeiro x Remo, Flamengo x Altos-PI 
e Santos x Coritiba. 

Curtas
Decisão no Rio terá Fla-Flu e 
primeiro jogo será amanhã

O Botafogo ficou no quase depois de vencer 
o Fluminense no jogo de volta por 2 a 1 - perdeu 
de 1 a 0 jogo de ida - e ver a sua eliminação com 
um gol de Cano aos 51 minutos. O empate no 
agregado favoreceu o Tricolor. Agora, a decisão 
do Campeonato Carioca repete a edição do ano 
passado com mais um Fla-Flu e sem nenhuma 
vantagem, apenas o mando de campo do 
segundo jogo será do Fluminense. Empate em 
pontos e saldo de gols, decisão nas penalidades. 
O Flamengo se classificou ao eliminar o Vasco 
com duas vitórias por 1 a 0 e vai em busca de um 
inédito tetracampeonato. Já o Flu não sabe o que 
é levantar a taça de campeão do Carioca desde 
2012, portanto 10 anos sem a comemoração.

São Paulo e Palmeiras vão 
reviver a decisão de 2021

Rogério Ceni entende que um de seus méritos 
no comando do São Paulo foi ter tornado o time vi-
brante, intenso e com “pegada”. O treinador gostou 
da postura de seus comandados na vitória por 2 a 
1 sobre o Corinthians que classificou a equipe à 
final do Campeonato Paulista. Para o treinador, o 
talento é importante, claro, mas a entrega e empe-
nho de seus atletas são ainda mais necessários. 
“Eu não sei viver de outra maneira. Eu, mesmo na-
queles times campeões do São Paulo, eram equi-
pes que jogavam com essa vibração, essa pegada. 
Eu não consigo ver o futebol de maneira diferente”, 
afirmou o treinador, antes de dar o exemplo do 
Flamengo com o qual foi campeão brasileiro. “Um 
time talentoso ajuda muito. Você vê o Flamengo 
campeão brasileiro, era talentoso. Mas o talento 
não faz com que você abra mão do comprometi-
mento diário, da parte física, tática”, considera.

CSP goleia o Treze por 6 a 1 
e ganha o Paraibano Sub-17

Ao aplicar uma goleada de 6 a 1 sobre o Treze, 
ontem, no campo do Unipê, em João Pessoa, 
o  Centro Sportivo Paraibano - CSP - se sagrou 
campeão paraibano da categoria Sub-17 e estã 
garantido na Copa do Brasil, competição a ser 
organizada pela Confederação Brasileira de Fute-
bol. No primeiro jogo, disputado na última quinta-
feira, no Presidente Vargas, o Treze havia ganho 
por 1 a 0 e precisava apenas de um empate, mas 
foi atropelado pelos garotos comandados por 
Josivaldo Alves. Os gols do Tigre foram marcados 
Beckham, Mangabeira (2), Parnamerim, Henrique 
Baia e Harry.  Na primeira fase da competição, o 
CSP sobrou em relação aos adversários e termi-
nou em primeiro lugar. Nas fases seguintes foi 
atropelando os demais adversários, eliminando 
Sabugy, de Santa Luzia; Queimadense, de Quei-
madas; e o Nacional, de Patos, até chegar para 
a decisão com o Treze que também fez uma boa 
campanha no Campeonato Paraibano Sub-17, 
disputa que não acontecia há dois anos. 

Fortaleza e Sport farão 
inédita decisão da Copa do 
Nordeste A final será em 
dois jogos, com o clube cea-
rense decidindo em casa 
por ter a melhor campanha 
na soma de todas as fases. A 
CBF já definiu as datas das 
finais da Copa do Nordeste 
2022. Com mando do Sport, 
o primeiro jogo será na pró-
xima quinta-feira (31), às 
21h35, na Arena Pernam-
buco, em São Lourenço da 
Mata. A segunda partida, 
por sua vez, será na Arena 
Castelão, em Fortaleza, às 
18h30 do domingo (3).

Com a segunda melhor 
campanha da fase de gru-
pos, atrás apenas do seu ar-
quirrival Ceará, o Fortaleza 
chegou à final após passar 
pelo Atlético-BA nas quar-
tas com uma goleada por 5 
a 1, e pelo Náutico, no úl-
timo sábado, com triunfo 
por 2 a 0.

Dono do melhor ataque 
da competição, o Fortale-
za segue invicto no torneio 
e derrotou o Náutico, no 
Castelão, no último sábado, 
com certa facilidade. O clu-
be cearense dominou o em-
bate desde o início e mar-
cou com Robson, ainda no 
primeiro tempo, e com Ro-
mero, na segunda etapa.

A vantagem poderia ter 
sido maior. O Fortaleza per-
deu um pênalti cobrado por 
Matheus Vargas e defendi-
do pelo goleiro Lucas Perri. 
A equipe comandada por 
Juan Vojvoda vai em busca 
do segundo título da Copa 
do Nordeste. O primeiro 
foi em 2019, diante do Bo-
tafogo-PB.

Já o Sport é dono de três 

conquistas e pode chegar 
no hall dos maiores cam-
peões, uma vez que Bahia 
e Vitória somam quatro ta-
ças cada. A última vez que 
o clube pernambucano le-
vantou o troféu foi em 2014, 
diante do Ceará.

A classificação do Sport 
veio no último domingo, com 
um triunfo por 3 a 1 sobre o 
CRB, na Arena Pernambu-

co. O destaque da semifinal 
foi o atacante Parraguez, au-
tor de dois gols. Luciano Juba 
fez o outro, enquanto Ansel-
mo Ramon descontou. Nas 
quartas de final, o time per-
nambucano havia elimina-
da outro alagoano: o CSA, 
nos pênaltis.

Em um primeiro tem-
po dominante, o Sport pra-
ticamente definiu a clas-

sificação. Logo de cara, 
Parraguez fez 1 a 0, em uma 
cabeçada certeira. O pró-
prio chileno ampliou, aos 
21, ao tocar na saída do go-
leiro Diogo Silva. O CRB 
só foi diminuir no segun-
do tempo, com Anselmo 
Ramon, mas Luciano Juba 
tratou de definir a classi-
ficação à final da Copa do 
Nordeste.

Primeiro confronto entre Sport e Fortaleza será na Arena Pernambuco e o jogo de volta, no dia 3, no Castelão

Decisão começa no próximo dia 31
copa do nordeste

Brasil enfrenta, hoje, a Bolívia em rodada que 
define a seleção que vai disputar a repescagem

eliminatórias
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O Chile, que perdeu de 4 a 0 para o Brasil, ainda está na briga por uma vaga na repescagem das Eliminatórias da Copa do Catar
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Agência Estado

O Fortaleza segue invicto na Copa do Nordeste de 2022 e vai em busca do seu terceiro título

Comemoração dos jogadores do Sport Recife durante a vitória de 3 a 1 sobre o CRB
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(Valéria de Almeida)

87 a.C. — Wu de Han, imperador chinês
57 — Guang Wudi, imperador chinês
1058 — Papa Estêvão IX
1368 — Go-Murakami, imperador japonês
1870 — Brás Florentino Henriques de Sousa, 
político, jurista e professor (PB)
1954 — Walfredo Guedes Pereira, 
médico e político (PB)
1993 — Jessé, cantor e compositor brasileiro
1998 — Paulo Ubiratan, 
diretor e produtor de telenovelas brasileiro
2010 — Armando Nogueira, jornalista brasileiro
2011 — José Alencar, político brasileiro

Mortes na História

Obituário
Damião Laurentino Vieira
24/3/2022 – Aos 36 anos, em 
Igaracy (PB), assassinado. Uma 
briga por causa de um som em 
volume alto terminou na morte 
da vítima por disparo de revólver 
efetuado por um homem que 
reclamava do barulho.

Foto: Notícia Paraíba

Aforismo
“Os mortos desconhecidos 

não viveram nunca.”

(Sofocleto)
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Há exatos cinquenta anos 
ocorria a Chacina de Quinti-
no, uma ação policial ocorri-
da durante o período da di-
tadura militar no Brasil que 
culminou no assassinato de 
três integrantes da resistên-
cia armada contra a repres-
são política durante o pe-
ríodo chamado de “anos de 
chumbo”. As mortes ocor-
reram no dia 29 de março 
de 1972, no bairro carioca de 
Quintino, na Avenida Dom 
Helder Câmara, 8985, casa 72.

Naquele dia, Lígia Ma-
ria Salgado Nóbrega, Antô-
nio Marcos Pinto de Olivei-
ra e Maria Regina Lobo Leite 
Figueiredo foram assassina-
dos pelos agentes do DOI/
Codi do Rio de Janeiro. Eles 
integravam a organização de 
extrema-esquerda VAR-Pal-
mares, grupo de guerrilha 
urbana responsável por di-
versas ações no período con-
tra o governo militar implan-
tado no país.

Apenas um dos integran-
tes do grupo, James Allen da 
Luz, um dos comandantes 
da VAR-Palmares, que lide-
rou o sequestro do voo 114 
em 1970, e que ali morava 
com a mulher, Lígia Maria, 
grávida de dois meses, con-
seguiu escapar vivo do cer-
co, fugindo pelos fundos da 

casa em direção à linha de 
trem que corta o bairro cario-
ca. Em 1973, James Allen de-
sapareceu em Porto Alegre, 
capital gaúcha, e seu corpo 
nunca foi encontrado.

Até outubro de 2013, a úni-
ca versão conhecida sobre a 
Chacina de Quintino era das 
Forças Armadas, que na épo-
ca descreveu o caso como um 
tiroteio, quando à invasão da 
casa teria sido recebida a ti-
ros pelos moradores, resul-
tando num confronto armado 
com a morte de três guerri-
lheiros. Investigações da Co-
missão Estadual da Verdade 
do Rio de Janeiro (CEV-Rio), 
que entrevistou moradores 
da área na época da chaci-
na e teve acesso a documen-
tos confidenciais, publicadas 
numa grande reportagem do 
jornal carioca O Globo, colo-
cou por terra a versão oficial 
do governo militar.

Acesso a laudos cadavéri-
cos não revelados ao público 
na época mostrou não haver 
qualquer resquício de pólvo-
ra nas mãos dos cadáveres, 
refutando a versão de que te-
nha havido um confronto ar-
mado. Testemunhos de vizi-
nhos da rua descreveram a 
operação policial como uma 
execução, com militantes sen-
do mortos depois de rendidos 
na lateral da casa com tiros 
na cabeça e que nenhum tiro 

Ação policial culminou no assassinato de integrantes da resistência armada contra repressão política do governo militar

Chacina de Quintino completa 50 anos
MEMÓRIAS DA DITADURA

Da Redação

Júlio Felipe Santos da Silva
25/3/2022 – Aos 19 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinado. Foi 
morto com cerca de seis tiros no 
bairro Mandacaru. A polícia está 
investigando o homicídio.

Foto: Reprodução

Geudo Pereira da Silva
26/3/2022 – Aos 35 anos, na 
Rodovia PB-293, em Paulista (PB), 
assassinado por disparos de 
arma de fogo. O caso está sendo 
investigado pela Polícia Civil.

Foto: Reprodução

Arrilton Alves de Souza
26/3/2022 – No Sítio Riachão, zona 
rural da cidade de São Bento, 
no Sertão paraibano, vítima 
de homicídio. Um homem não 
identificado invadiu a residência 
da vítima e efetuou um disparo a 
queima-roupa.

Foto: Reprodução

Francisco Joseilton Brito
28/3/2022 – Aos 42 anos, em Santa 
Rita (PB), vítima de homicídio. O 
motorista de ônibus foi morto a tiros 
quando estava em sua motocicleta 
indo para o trabalho. Os homens 
que dispararam os tiros não foram 
identificados.

Foto: Reprodução

Antônio Roberto Soares
24/3/2022 – Em Belo Horizonte 
(MG), vítima de leucemia. Ex-
deputado federal mineiro pelo 
PV (dois mandatos consecutivos, 
de 2006 a 2011), conhecido 
consultor comportamental e 
escritor. Atuou como consultor em comportamento 
humano durante quase 50 anos. Escreveu quatro 
livros. Assinou colunas em jornais impressos e 

Foto: Beto Novaes

Taylor Hawkins
25/3/2022 – Aos 50 anos, em 
Bogotá, na Colômbia, causa teria 
sido uma overdose. Baterista 
da banda norte-americana Foo 
Fighters. Ele foi encontrado sem 
vida no hotel onde a banda se 
hospedava na capital colombiana. O músico se 
juntou ao grupo liderado por Dave Grohl em 1997, 
depois de dois anos atuando como baterista de 
Alanis Morissette.

Foto: Reprodução

Francesco LoPresti
25/3/2022 – Aos 24 anos, vítima 
de um câncer. Influencer que 
ficou famoso por fazer vídeos de 
pegadinhas ao lado da namorada, 
Kaitlin Reagan. Ele tinha mais de 
735 mil seguidores no TikTok e ela 
tem mais de três milhões de seguidores na mesma 
plataforma de vídeos curtos.

Foto: Instagram

Breves & Curtas
# Tentativa de assassinato durante ato sexual
Uma mulher, identificada como Nika Nikoubin, 
de 27 anos, foi presa após esfaquear um homem 
enquanto faziam sexo em um hotel de Las Vegas, 
nos Estados Unidos. A vítima sobreviveu ao ataque. 
Em seu depoimento, Nika afirmou que a tentativa 
de homicídio foi uma maneira de vingar a morte do 
general iraniano Qasem Soleimani, líder político e 
militar assassinado durante um ataque dos Estados 
Unidos no início de 2020. Nikoubin e o homem se 
conheceram pela internet e marcaram um encontro 
no dia 5 de março. No momento da relação sexual, 
Nika vendou a vítima e apagou as luzes. Em 
seguida, o parceiro sentiu “uma dor no pescoço”.

# Execuções por um pelotão de fuzilamento
O Estado norte-americano da Carolina do Sul 
agora poderá ter execuções por um pelotão de 
fuzilamento. O anúncio foi feito no último dia 19 
pelo Departamento Correcional do Estado, que 
informou à Procuradoria Geral do Estado que 
fez reformas e desenvolveu protocolos em uma 
instalação correcional em Columbia, capital do 
estado. Com a conclusão, a morte por fuzilamento 
pode ser escolhida pelos presos que receberam 
sentenças de pena de morte. Uma lei estadual 
aprovada em maio de 2021 autorizou a mudança 
na política de pena de morte na Carolina do Sul.

foi escutado como saindo da 
casa. Quando ocorreu o início 
da invasão da casa, por volta 
das 21h daquele dia, os vizi-
nhos foram ordenados a fica-
rem em casa e se esconderem 
embaixo das camas.

Alguns dos militantes fo-
ram metralhados quando fu-
giam pelos fundos de outra 
casa da rua. O médico legis-
ta Valdecir Tagliari, respon-
sável por assinar o óbito das 
vítimas, reportou à Comis-
são da Verdade que encontrou 
os corpos com braços e mãos 
esmagados, significando tor-
tura perpetrada com os mili-

tantes ainda feridos e que o 
laudo enviado por ele à dire-
ção do Instituto Médico Legal 
(IML) foi totalmente modifica-
do, como descobriu ao consul-
tar microfilmes sobre o caso, 
anos depois.

Um outro homem, Wilton 
Ferreira, durante anos tam-
bém constou erroneamente 
como ocupante da casa e que 
teria sido morto pela polícia. 
A Comissão da Verdade es-
clareceu que, na verdade, Wil-
ton foi morto numa operação 
efetuada pouco tempo antes 
e pela mesma equipe numa 
garagem da Rua Silva Vale, 55, 

no Bairro de Cavalcante, a cer-
ca de dez minutos do local da 
chacina em Quintino.

O corpo de Wilton foi le-
vado para o IML e colocado 
junto aos corpos dos guer-
rilheiros, o que gerou a con-
fusão. Wilton não era um in-
tegrante da VAR-Palmares, 
mas um simples vigia que 
trabalhava por bicos e ha-
via sido contratado por Ja-
mes Allen para tomar conta 
da garagem com carros rou-
bados pela organização, que 
ele desconhecia o que fosse, 
segundo depoimento de Hé-
lio da Silva, um sobreviven-

te da guerrilha, preso pouco 
tempo antes pelos agentes do 
DOI-Codi.

Na noite da chacina, ape-
nas James Allen, o principal 
alvo da operação por sua fun-
ção de comando na VAR-Pal-
mares, conseguiu escapar. A 
ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT) foi integrante e militante 
da Vanguarda Armada Revo-
lucionária Palmares (VAR-Pal-
mares). Na mesma época dos 
“anos de chumbo”, Dilma foi 
presa e torturada pelo regime 
que ainda hoje é defendido 
e enaltecido pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL).

Maria Lígia, Antônio Marcos e Maria Regina são as vítimas da Chacina de Quintino, ocorrida há 50 anos

Foto: Reprodução

Resistência
Integrantes da 

Vanguarda Armada 
Revolucionária 

Palmares lutaram contra 
a opressão do regime 
implantado no país 

depois do golpe de 64

apresentou seu programa em tevê e rádio. Nasceu 
em Montes Claros (MG), em 13 de junho de 1942. 
Aos 18 anos, mudou-se para Belo Horizonte. Em 
1967, se formou em Direito pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e, em 1973, em 
Administração. Cursou Filosofia, em Diamantina, 
no seminário diocesano. Fez cursos sobre 
Psicologia Organizacional e do Comportamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA

DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, as empresas VIEIRA GOMES – ME, CNPJ nº 
40.439.774/0001-38, COMERCIAL JR, CNPJ nº 35.551.250/0001-20, COMERCIAL AJ, CNPJ 
nº 30.981.042/0001-11 e JOZENILTON NOBRE NUNES, CNPJ nº 04.969.612/0001-48  que fará 
realizar abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO, referente a licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00003/2022, cuja abertura será no dia 05.04.2022 às 08:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda,  s/nº,  Centro – Aguiar - PB. O não comparecimento de 
todos ou alguns dos licitantes os envelopes serão abertos pela comissão de licitação e publicado o 
resultado na imprensa oficial da mesma forma do aviso. Demais informações no horário das 08:00 
às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3459-1180.

Aguiar-PB, 28 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA

DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, as empresas JOSÉ CLAUDIO BATISTA BEZERRA, 
cadastrada no CNPJ nº 07.468.837/0001-09, a empresa J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PNEUMATICOS EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ nº 34.277.779/0001-09, a empresa FRANCISCO 
RAIMUNDO FILHO, cadastrada no CNPJ nº 03.517.351/0001-62, a empresa DEMONTIER MEN-
DONÇA DE ARAÚJO JÚNIOR, cadastrada no CNPJ nº 30.981.042/0001-11 e a empresa VIEIRA 
GOMES ME, cadastrada no CNPJ nº 40.439.774/0001-38, que fará realizar abertura dos envelopes 
de HABILITAÇÃO, referente a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022, cuja 
abertura será no dia 05.04.2022 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda,  s/nº,  Centro – Aguiar - PB. O não comparecimento de todos ou alguns dos licitantes 
os envelopes serão abertos pela comissão de licitação e publicado o resultado na imprensa oficial 
da mesma forma do aviso. Demais informações no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3459-1180.

Aguiar-PB, 28 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
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 que foram consideradas INABILITADA a empresa 4M CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 37.421.729/0001-41, sendo considerada HABILITADA a empresa 
CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 09.335.002/0001-06. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” 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, 
a comissão de licitação convoca os licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas 
de preços que será realizada no dia 05 de abril de 2022, às 13:30 horas.

Aguiar-PB, 25 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022

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 HABILITADAS as pessoas físicas e empresas: 
A SRª FRANCISCA ADELÂNNIA PAULINO DA SILVA, A SRª. FERNANDA PAES RIBEIRO LEITE 
MINERVINO, A EMPRESA SILVIO BARBOSA DE MACEDO e A EMPRESA GAUDÊNCIO MEN-
DES DE SOUSA FILHO ME. Sendo considerada INABILITADA a seguinte empresa: A EMPRESA 
JOURDANA DAVILLA C. B. DINIZ CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA ME. Abre-se vistas aos interes-
sados do inteiro teor da decisão da Comissão de Licitação. Não havendo qualquer impugnação da 
decisão fica determinado o dia 05 de abril de 2022 às 11:00 (onze) 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, 25 de Março de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00007/2022, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente para 
aquisição de óleo lubrificantes e filtros, para abastecimento na cidade de Aguiar ou na circunscrição, 
cuja abertura será no dia 19.04.2022 às 10:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado 
na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido pelo www.tce.pb.gov.
br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no 
endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-
1180, pelo email cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 28 de Março de 2022.
Adriana Aparecida de Assis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00017/2022, do tipo maior percentual de desconto, para aquisição de medicamentos 
de farmácia, cuja abertura será no dia 19.04.2022 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura 
Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180 e pelo Email cpl@aguiar.pb.gov.com.

Aguiar-PB, 28 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  00018/2022,  do tipo menor preço por item, para o fornecimento de cópias xe-
rográficas, encadernação, plastificação e locação de máquinas copiadora, cuja abertura será no 
dia 19.04.2022 às 13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, 
s/nº, Centro - Aguiar—PB.

O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.
pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180,  pelo email 
cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 28 de março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:30 horas do dia 08 de Abril de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Elaboração 
da Base Cartográfica Digital, Capacitação Técnica e PGV para o município de ALGODÃO DE 
JANDAÍRA–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 28 de Março de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de materiais de construções diversos, destinado a 

esta Prefeitura. A Pregoeira convoca o comparecimento dos participantes: ACSA COMERCIO DE 
MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, CNPJ: 36.015.508/0001-00; ANDERSON GONCALVES DA 
COSTA, CNPJ: 21.399.398/0001-50; JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 28.302.534/0001-
91; MARIA DO CARMO DE LIMA ARAUJO, CNPJ: 43.577.586/0001-64; TARCISIO TRAJANO 
COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI, CNPJ: 26.483.972/0001-78, para a 
fase de lances verbais, que será realizado no dia 04 de abril de 2022 às 09:00 horas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 03/2017. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
sediada na Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Araçagi - PB, 28 de março de 2022
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
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: Aquisição de gêneros perecíveis 
– kit (peixe, arroz e leite de coco) para distribuição com pessoas carentes, por ocasião da semana 
santa/2022. 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; 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; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 28 de março de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
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: Contratação de Pessoa 
Jurídica especializada no fornecimento de Produtos de Limpeza, Utensílios e Higiene de uso contínuo; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADILMA LUCIA DE LIMA - 
R$ 8.747,60; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 34.249,10; 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 29.238,30.

Assunção - PB, 28 de Março de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição de 02 (dois) 
Veículos de Passeio 0Km ano 2022 para Transporte de Equipe da Estratégia Saúde da Família 
Rita de Souza e Estratégia Saúde da Família Francisco Pereira (PSF II) através da Proposta n.º 
11383.748000/1210–01 e recursos Próprios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FIORI VEICOLO LTDA - R$ 140.900,00.

Assunção - PB, 24 de Março de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA
Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreen-
dedor Familiar Rural. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 20 de Abril de 2022, na sala da referida comissão, 
sediada na Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@
assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 18 de Março de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2022, Aquisição 

parcelada de materiais elétricos diversos, destinados as secretarias deste município, para o dia 05 
de Abril de 2022 às 16:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - 
Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 28 de Março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 
10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 011/12; 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) 3346–1066. 
E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santana - PB, 11 de Fevereiro de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE 

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VI LIMEIRA. LICITANTES HABILITADOS: 
COEN – CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVI-
COS E LOCACOES LTDA; GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. LICITANTE 
INABILITADO: JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO. 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 06/04/2022, às 08:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 28 de Março de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRU-

ÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (TIPO l), BELÉM/ PB. LICITANTE HABILITADO: MALOG 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: COEN – CONSTRUCOES 
E ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA APODI EIRELI; D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E 
SERVICOS EIRELI; DIAS ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; FC – FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA.; GR CONSTRUTORA EIRELI; MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVI-
COS EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS 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 06/04/2022, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 28 de Março de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMA-

NESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
MODELO PROINFÂNCIA, TIPO B, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE, BELÉM/ PB. LICITANTE 
HABILITADO: MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: 
CONSTRUTORA APODI EIRELI; D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS EIRELI; DIAS 
ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.; 
GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; SERRA 
CONSTRUCOES E SERVICOS 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 06/04/2022, às 13:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 28 de Março de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO
DE PREÇOS Nº AD00002/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2022, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU – 
R$ 272.350,65.

Belém - PB, 28 de Março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO 

E SERVICOS LTDA CNPJ nº 38.503.987/0001-30. Ref. PE 00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 
890669/2019. Extrato do 4º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00193/2021, com a empresa acima 
mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (dias), passando 
sua vigência perdurar 25.03.2022 até 23.04.2022 sob a dotação orçamentária: 08.01 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0078.1020 ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPA-
MENTOS AGRÍCOLAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 246.4.4.90.52.01 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 
OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 247.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATE-
RIAL PERMANENTE 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS 
CONGÊNERES DOS ESTADOS 248.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
Assinaturas da prorrogação contratual em: 25/03/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE 

MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - CNPJ nº 27.636.436/0001-28. Ref. PE 
00004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM 
POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Extrato do 4º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 
00192/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
DE PRAZO 30 (dias), passando sua vigência perdurar 25.03.2022 até 23.04.2022 sob a dotação 
orçamentária 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0078.1020 AD-
QUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 246.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 OUTRAS TRANS-
FERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 247.4.4.90.52.01 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 
OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 248.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 25/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022
A Pregoeira Oficial da PMBV comunica o ADIAMENTO da Pregão Eletrônico nº 0009/2022, 

que constitui objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOA VENTURA-PB. Que tinha a data da reunião marcada para o  dia  29 de março de 2022 as 
09h0min está adiada por questões de interesse público.

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

Boa Ventura – PB, 28 de março de 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 0009/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MA-

TERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOA VENTURA-PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 
30/03/2022, ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/04/2022, 
ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/04/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/04/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO 
SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.
BR E HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES. 

BOA VENTURA/PB, 28 DE MARÇO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
TOMADA DE PREÇO 002/2022

Errata – EDITAL
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público que no subitem 08.04.05.01 do edital da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, cujo objeto 
é a contratação de empresa para execução da obra de revitalização do antigo espaço center no 
centro da cidade de Cabedelo/PB, ONDE SE LÊ: As licitantes deverão comprovar a prestação de 
garantia de participação de que trata o inciso III, do art. 31 da Lei 8.666/93 e demais normas legais 
pertinentes, nas modalidades previstas no caput e § 1º do art. 56 dessa mesma Lei, no equivalente 
a 1% (um por cento) do valor total estimado da contratação, sendo, portanto o valor da garantia 
no valor de R$ 76.785,93 (setenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e três 
centavos), LEI-A-SE: As licitantes deverão comprovar a prestação de garantia de participação de 
que trata o inciso III, do art. 31 da Lei 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, nas modalidades 
previstas no caput e § 1º do art. 56 dessa mesma Lei, no equivalente a 1% (um por cento) do valor 
total estimado da contratação, sendo, portanto o valor da garantia no valor de R$ 7.678 59 (sete 
mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Cabedelo, 28 de março de 2022.
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022
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.
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 reboque direcionado 
ao deslocamento de embarcações pesqueiras artesanais no município de Cabedelo. 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 le-
gislação 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, 28 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2022
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.
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 SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Educação e para que 
setor de Processamento de Dados possa atender as demandas tecnológicas das demais secretarias 
do município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2022. Início da fase 
de lances: 09:15 horas do dia 12 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, 28 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
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.
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: Contratação de empresa 
para aquisição de ferramentas e equipamentos para mecânica, visando atender as necessidades 
de serviços corretivos e preventivos dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Cabedelo. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:15 
horas do dia 13 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no or-
çamento 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, 28 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
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.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Siste-
ma de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais médico 
hospitalares, para atender as demandas de todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde 
de Cabedelo. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2022. Início da fase 
de lances: 09:15 horas do dia 12 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.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 28 de Março de 2022.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00012/2022

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 DV00012/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada afim de fornecer serviço de veiculação e pu-
blicação de editais em páginas e portais de notícias e de publicidades no PORTAL CORREIO DA 
PARAÍBA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CNB – CENTRAL 
DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - R$ 8.000,00.

Campina Grande - PB, 22 de Março de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2022, 
que objetiva: Contratação de Empresa para prestação de Serviços Serviço de recuperação e pintura 
de Parapeitos localizados na Rua Ademar Veloso da Silveira; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: MAX GOMES BEZERRA - R$ 17.500,00.

Campina Grande - PB, 24 de Março de 2022
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO Nº 25002/2022 que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, FRIOS E DERIVADOS) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de V. DE 
ALMEIDA GOMES  ALIMENTICIOS CNPJ 35.082.105/0001-11 Valor R$ 152.826,00; MARIA CARO-
LINA CALADO PINHO CNPJ 35.173.009/0001-89 Valor R$ 15.894,00 ITEM 06  GTA COMERCIO 
VAREJISTA LTDA CNPJ 39.329.715/0001-28 Valor R$ 242.135,00 ITEM 02 E 16  perfazendo o 
valor global de  R$  410.855,00.

Campina Grande - PB, 24 de março de 2022
VALKER NEVES SALES

SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.033/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do 
município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o 
ato de Dispensa nº 2.05.033/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com 
vistas à contratação com a pessoa jurídica: CONPRO COMERCIO & INSTALAÇÕES DE GASES 
LTDA  – CNPJ: 03.938.325/0001-08 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER O RESTURANTE POPULAR DO 
DISTRITO DOS MECÂNICOS, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de 
R$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1029.2154  Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte 
de Recursos: 15000000.

Campina Grande, 25 de março de 2022.
VALKER NEVES SALES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de Serviços Serviço de recuperação e pintura 
de Parapeitos localizados na Rua Ademar Veloso da Silveira. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00013/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 
– Superintendência de Transito e Transportes Públicos 15.451.1024.2111 – Ações de Mobilidade para 
melhoramento sistema urbano e rural 3390.39.99 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 
17520000 – Fonte. VIGÊNCIA: até 24/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendência 
de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00064/2022 - 24.03.22 - MAX 
GOMES BEZERRA - R$ 17.500,00.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada afim de fornecer serviço de veiculação e pu-

blicação de editais em páginas e portais de notícias e de publicidades no PORTAL CORREIO DA 
PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00012/2022. DOTAÇÃO: 05.010 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 04.122.2001.2113 Ações administrativas da 
STTP 3390.39.99 Outros serviços de Terceiros PJ. VIGÊNCIA: até 22/03/2023. PARTES CON-
TRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT 
Nº 00063/2022 - 23.03.22 - CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - R$ 8.000,00.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 29 de março de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.059/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.059/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  SE-

CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E CONPRO COMERCIO & 
INSTALAÇÕES DE GASES LTDA.  OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER O 
RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECÂNICOS. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro 
de 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.033/2022/CPL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1029.2154. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 15000000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES 
E FERNANDO FARIAS BRAGA FILHO. VALOR GLOBAL: R$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS 
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 28/03/2022.

VALKER NEVES SALES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.060/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.060/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG. 
PARTES: FMCA/SEMAS/PMCG E PENATES EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - ME. OBJETO 
CONTRATUAL: FORMAÇÃO VIRTUAL E PRESENCIAL PARA PROFISSIONAIS DO SERVIÇO 
DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA DE CAMPINA GRANDE - PB. PRAZO: ATÉ 31 
DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 2.05.004/2022/CSL/FMCA/
SEMAS/PMCG, EMBASADA NO ART.. 25, II, §1º DA LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTI-
CA: 08 243 1019 2142. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39. FONTE DE RECURSOS: 15001000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE.  VALOR 
GLOBAL: R$ 21.050,00 (VINTE MIL E CINQUENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 24/03/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Capim, comunica as Empresas 
Participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022, OBJETO: 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. 

ONDE SE LÊ: LICITANTES HABILITADOS: ANTUNES ENGENHARIA LTDA; DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 
SERVICOS LTDA; R F ENGENHARIA EIRELI.

LEIA-SE: LICITANTES HABILITADOS: ANTUNES ENGENHARIA LTDA; DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E 
SERVICOS LTDA; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI.

Capim - PB, 28 de Março de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA NO BALNEÁRIO CANGATI NO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB – 2ª ETAPA. LICITANTE HABILITADO: F V DOS SANTOS EIRELI. 
Comunica-se que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada 
no dia 01/04/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: Expedicionário Luís Tenório 
Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 25 de Março de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE CAÇAMBA E DE HORAS DE MÁQUINAS PE-

SADAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. LICITANTE 
HABILITADO: IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME - Valor: R$ 168.000,00; 
CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO – EPP - Valor: R$ 240.000,00. LICITANTE INABILITADO: 
APS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, por não atender aos itens: 9.2.5. 9.2.6, 11.16.2 (não 
apresentou a documentação pendente, devidamente regularizada dentro do prazo estipulado, nem 
tampouco solicitou prorrogação do prazo por igual período). A empresa CAIO CESAR AZEVEDO 
LUDGERIO – EPP, apresentou a Certidão negativa da Fazenda Municipal da sede do licitante, 
exigida no item 9.2.6 com prazo de validade vencido, no entanto, por se tratar de microempresa lhe 
será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação da citada certidão, devidamente 
regularizada, conforme preceitua a Lei Complementar 123/06 c/c item 11.16.2. Do edital. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: Expedicionário 
Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 24 de março de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

PREGOEIRO OFICIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES-
TINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE/PB, EXERCÍCIO DE 2022. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1104. E-mail: licitacaocasserengue@
hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 28 de Março de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00003/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI-
CIPIO DE CASSERENGUE – PB, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº. DA PROPOSTA: 
12431.437000/1210–02. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2022. Início 
da fase de lances: 09:01 horas do dia 12 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1104. E-mail: 
licitacaocasserengue@hotmail.com. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Casserengue - PB, 28 de Março de 2022
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para a execução dos serviços 
de limpeza urbana no Município de Conde–PB. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - SERVICOL Serviços 
e Construções Ltda. - R$ 12.598.362,60; e 2º - SP Soluções Ambientais S.A. - R$ 13.170.287,40. 
Maiores informações e vista aos autos do processo poderão ser obtidas junto a Comissão Perma-
nente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 
horas - de Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.
cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 25 de Março de 2022
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO: CONGO–PB 
– QUADRA – RIACHO DO ALGODÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - R$ 114.091,63.

Congo - PB, 25 de Março de 2022
ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO: 
CONGO–PB – QUADRA – RIACHO DO ALGODÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Congo: 05.00 – SEC. DE EDUCAÇÃO 
– SEDUC 12.361.2001.1017 CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR QUADRA NAS ESCOLAS 500. 
Recursos não Vinculados de Impostos 4.4.90.51.01 – Obras e instalações 540. Transferências do 
FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 4.4.90.51.01 – Obras e instalações. VIGÊNCIA: 
até 25/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Congo e: CT Nº 20201/2022 
- 25.03.22 - JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - R$ 114.091,63. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE UMA 
RETROESCAVADEIRA, CONFORME PROPOSTA Nº 025253/2021. Abertura da sessão pública: 
09:30 horas do dia 08 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:35 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 10.024/19; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 11:00 horas 
e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. 
E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coxixola - PB, 25 de Março de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: Confecção de camisetas, 
tipo fardamento, para compor o Kit Pedagógico Estudantil para o ano letivo de 2022; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 
27.830,00. Convocamos a empresa vencedora 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

Dona Ines - PB, 18 de Março de 2022
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO RETOMADA DE SESSÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2022
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (peixes e arroz) destinados à distribuição gratuita 

a pessoas carentes na semana santa no ano de 2022 neste município. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Esperança - PB, comunica a todos os licitantes 

interessados que será retomada a sessão para abertura das propostas e fase de lances do Pregão 
Presencial em epígrafe, no dia 01/04/2022 às 09:00, no auditório do Centro Administrativo.

Esperança, 28 de março de 2022.
Juvencio Rodrigues Neto

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição emergencial de carnes para suprir a demanda de refeições para os 
pacientes internos no Hospital Municipal de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
nº DV00008/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00043/2022 - Wellington Carlos 
Fernandes Camara - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 4.114,50. ASSINATURA: 18.02.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00011/2022, para o dia 01 

de Abril de 2022 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: José Mariano Barbosa, 
SN - Centro - Gado Bravo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 

Gado Bravo - PB, 29 de Março de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA E OU PESSOA FISICA PARA A LOCAÇÃO E OU FRETAMENTOS DE VEICULOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANTÔNIO MAURICIO LEAL DA SILVA - R$ 19.053,00; ANTONIO 
NUNES PEREIRA - R$ 19.053,00; CLAÚDIO SERAFIM DE MEDEIROS - R$ 19.053,00; EPITACIO 
VENTURA GOMES - R$ 19.053,00; JOSÉ CARLOS DA SILVA - R$ 19.053,00; JOSE GILDEVAN 
ALVES DA SILVA - R$ 19.053,00; JOSE IVANILDO DA SILVA - R$ 19.053,00; JOSE ROMEU DO 
NASCIMENTO - R$ 19.053,00; JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - R$ 137.751,00; JÚNIOR 
VITOR DE FARIAS AGUIAR - R$ 13.797,00; LUCAS BEZERRA DE MELO - R$ 11.388,00; LUCIANO 
GOMES DE LIMA - R$ 19.053,00; NILSON TEOFILIO DA SILVA - R$ 19.053,00; NILTON RICARDO 
DO NASCIMENTO - R$ 19.053,00; PAULO SERGIO DA SILVA - R$ 19.053,00.

Gado Bravo - PB, 23 de Março de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E OU PESSOA FISICA PARA A LOCAÇÃO E OU 
FRETAMENTOS DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de Gado Bravo: 08.008–FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL – 08008.08.244.1008.2033 
– MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 3.3.90.36 
– 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 25/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Gado Bravo e: CT Nº 01501/2022 - 25.03.22 - ANTÔNIO MAURICIO LEAL DA SILVA - R$ 
19.053,00; CT Nº 01502/2022 - 25.03.22 - ANTONIO NUNES PEREIRA - R$ 19.053,00; CT Nº 
01503/2022 - 25.03.22 - CLAÚDIO SERAFIM DE MEDEIROS - R$ 19.053,00; CT Nº 01504/2022 
- 25.03.22 - EPITACIO VENTURA GOMES - R$ 19.053,00; CT Nº 01505/2022 - 25.03.22 - JOSÉ 
CARLOS DA SILVA - R$ 19.053,00; CT Nº 01506/2022 - 25.03.22 - JOSE GILDEVAN ALVES DA 
SILVA - R$ 19.053,00; CT Nº 01507/2022 - 25.03.22 - JOSE IVANILDO DA SILVA - R$ 19.053,00; CT 
Nº 01508/2022 - 25.03.22 - JOSE ROMEU DO NASCIMENTO - R$ 19.053,00; CT Nº 01509/2022 - 
25.03.22 - JOSEFA JAINY BARBOSA DE SANTANA - R$ 137.751,00; CT Nº 01510/2022 - 25.03.22 
- JÚNIOR VITOR DE FARIAS AGUIAR - R$ 13.797,00; CT Nº 01511/2022 - 25.03.22 - LUCAS 
BEZERRA DE MELO - R$ 11.388,00; CT Nº 01512/2022 - 25.03.22 - LUCIANO GOMES DE LIMA 
- R$ 19.053,00; CT Nº 01513/2022 - 25.03.22 - NILSON TEOFILIO DA SILVA - R$ 19.053,00; CT Nº 
01514/2022 - 25.03.22 - NILTON RICARDO DO NASCIMENTO - R$ 19.053,00; CT Nº 01515/2022 
- 25.03.22 - PAULO SERGIO DA SILVA - R$ 19.053,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 02.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 121/2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00027/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 02.2022, tem por objeto, o acréscimo 

de 8,15% (um vírgula cinco por cento) ao preço do litro da gasolina, e o acréscimo de 25% (dois 
vírgula três por cento) ao preço do litro de óleo diesel S10, ficando:

R$ 7,13 – litro do óleo díesel S10, preço anterior: (R$ 5,79) – Contrato Inicial
R$ 7,24 – litro da gasolina comum, preço anterior: (R$ 6,69) – Contrato Inicial
DATA RATIFICAÇÃO: 18.02.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2022: 15.03.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00003/2022, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.07.017, REALIZADA 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ – PB; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 955.872,50.

Gurinhém - PB, 25 de Março de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2022 - Ata de Registro de Preços nº 
0001/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2021, realizado 
pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. DOTAÇÃO: 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMEN-
TO E FINANÇAS / 02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
02.030–SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / 02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMEN-
TO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / 
02040.12.306.0005.2028 – PROGRAMA MERENDA ESCOLAR / 02040.12.361.0005.2008 – MANU-
TENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE / 02040.12.361.0005.2032 – EXEC. DO PROGRAMA 
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA–PDDE / 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. DO 
ENSINO BASICO – FUNDEB 40% / 02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO INFANTIL / 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS / 02060.10.301.0006.2013 
– GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO / 02060.10.301.0006.2014 – MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS / 02.070–SECRETARIA DE INFRA ESTRU-
TURA / 02070.04.122.0015.2025 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
/ 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL / 02080.08.122.0010.2022 – GERENCIAM.DO 
FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / 02080.08.244.0017.2029 – ASSISTENCIA INTEGRAL 
A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) / 02080.08.244.0017.2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CREAS / 02080.08.244.0017.2018 – ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS – Elementos 
de Despesa: 3.3.90.30.07.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO / 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATE-
RIAIS DE CONSUMO / 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 
25/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00026/2022 
- 25.03.22 - TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 955.872,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Presidente da CPL e Equipe de Apoio, vem por 

meio deste tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Proposta 
de Preços da Tomada de Preços nº 00003/2022, com o seu objeto a contratação de serviços técnicos 
especializados na área da saúde e outros. A empresa MERSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, 
cadastrada no CNPJ nº 37.183.742/0001-00, vencedora do item 01 com o valor mensal de R$ 11.750,00 
(onze mil, setecentos e cinqüenta reais), e o valor global de R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e 
quinhentos reais), e vencedora também do item 02 com o valor mensal de R$ 6.400,00 (seis mil e qua-
trocentos reais), e o valor global de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), a empresa JAMESON 
JUNIOR JACOBINO DA SILVA, cadastrado no CNPJ nº 40.769.141/0001-98, vencedora do item 08 
com o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), e o valor global R$ 27.700,00 (vinte e 
sete mil e setecentos reais), a empresa STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE, cadastrada no CNPJ nº 
29.727.545/0001-86, vencedora do item 05 com o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 
reais) e o valor global de R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), a empresa YARA MONA-
LIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES, cadastrada no CNPJ nº 29.497.979/0001-37, vencedora do 
item 03 com o valor mensal de R$ 1.750 (um mil, setecentos e cinqüenta reais), e o valor global de R$ 
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), a empresa MARIA DO SOCORRO PRAXEDES DA SILVA, 
cadastrado no CNPJ nº 44.904.575/0001-04, vencedora do item 09 com o valor mensal de R$ 2.700,00 
(dois mil e setecentos reais), e o valor global R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais, a empresa 
JORDANNE NAYANA PEREIRA DA SILVA, cadastrada no CNPJ nº 29.471.401/0001-01, vencedora 
do item 06 com o valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), e o valor global de R$ 
14.000,00 (quatorze mil reais), e vencedora também do item 07 com o valor mensal de R$ 1.400,00 (um 
mil e quatrocentos reais), e o valor global de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Ibiara - PB, 28 de Março de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio Ramalho Diniz, 26 - Centro - Ibiara - PB, às 08:30 horas do dia 11 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus para frota 
do Município de Ibiara, durante o exercício de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34541035. E-mail: cplibiara@hotmail.com. 
Edital: ibiara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ibiara - PB, 28 de Março de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Abril de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: Locação, licença de uso e manutenção de sistemas informatizados de gestão 
pública diversos. 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 266/21; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 28 de Março de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Abril de 2022, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos. 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 266/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 28 de Março de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPMJP

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 016/2021.A

Dispensa: 010/2021. Processo: 19.371/2021
Contratante: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa/PB – IPMJP, CNPJ: 

40.955.403/0001-09 Contratado: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊN-
CIA - DATAPREV S.A  – CNPJ nº 42.422.253/0001-01 – OBJETO: Contratação de empresa para 
disponibilizar o serviço de fornecimento de consultas online aos dados do Sirc . Perfazendo um 
total estimado de R$ 13.330,59 (treze mil e trezentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos). 
Vigência: 01/01/2023. Chave CGM: B5UM-K7Z4-B6RU-CRZ1

João Pessoa 28 de março de 2022
CAROLINE FERREIRA AGRA

Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10.020/2022
CHAVE CGM: C9AW-CYFC-CPZ8-O199
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10.0002/2022 PROCESSO ADM. Nº 2021/113774
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 917614
OBJETO: Registro de preços para eventual a aquisição de materiais de marcenaria para 

serviços de manutenção das Escolas, CREIS e dos prédios administrativos da Secretaria de 
Educação e Cultura.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 10.002/2022, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

RAZÃO SOCIAL MADEREIRA ALVES

CNPJ 35.494.616/0001-40

ENDEREÇO Rua Damasco, n° 269 Santa Rosa

CEP 58.416-510

TELEFONE (83) 33213900/ 98737-4482

CIDADE/ESTADO Campina Grande - PB

E-MAIL madereiraalves@hotmail.com  

REPRESENTANTE LEGAL Sandro Luis Araujo Alves

RG: 930.717 SSP/PB CPF: 427.871.224-34

VALOR TOTAL: R$ 39.476,90 (Trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa 
centavos).

OBS.: Ata de Registro de Preços será publicada na íntegra no Semanário Municipal.
João Pessoa, 25 de fevereiro de 2022.

Maria América de Assis Castro
Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Abril 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa ou 
pessoa física para locação de veículos destinados ao transporte de alunos da rede municipal de 
ensino do Município de Juru PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. 
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com.

Juru - PB, 29 de março de 2022.
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA – PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 08 de Abril de 2022. Início da fase 
de lances: 08:01 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 28 de Março de 2022
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXE-
CUÇÃO DE RECAPEAMENTP ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB, CONFOME 
PROCESSO NR 09032021–012507. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00016/2022 - CESARINO CONS-
TRUCOES EIRELI - CNPJ: 08.061.304/0001-70 - Apostila 01 - acréscimo no valor de R$ 259.556,04, 
ficando o contrato com valor total de R$ 2.484.365,83. ASSINATURA: 25.03.22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXE-
CUÇÃO DE RECAPEAMENTP ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB, CONFOME 
PROCESSO NR 09032021–012507. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2021. ADITA-
MENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00016/2022 - CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 
08.061.304/0001-70 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 552.064,99, FICANDO AO VALOR TOTAL DO 
CONTRATO EM R$ 3.036.430,82. ASSINATURA: 28.03.22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NA COMUNIDADE 
DO ALVINHO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00006/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00279/2021 - A. B. Construcoes Eireli 
- CNPJ: 29.102.608/0001-09 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 57.017,75. ASSINATURA: 25.03.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO NA COMUNIDADE CAREÇÃO, MUNICIPIO DE LAGOA 
SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. ADITAMENTO: Ajuste 
no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Lagoa Seca e: CT Nº 00277/2021 - Torres Construcoes Ltda - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 
- 1º Aditivo - acréscimo de R$ 210.966,96, FICANDO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO EM R$ 
1.059.294,78. ASSINATURA: 22.03.22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO NA COMUNIDADE CAREÇÃO, MUNICIPIO DE LAGOA 
SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00277/2021 - Torres Construcoes Ltda - EPP - CNPJ: 
14.313.165/0001-28 - Apostila 02 - acréscimo de 11,60%. ASSINATURA: 25.03.22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
O PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00005/2022, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, conforme Convênio 
Estadual nº 0048/2021; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 
- APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN -CNPJ: 
02.911.193/0001-68, VALOR: R$ 32.172,60. - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA-EPP, CNPJ N° 07.897.039/0001-00, VALOR: R$ 14.040,45. - DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ N° O 40.876.269/0001-50, VALOR: R$ 5.634,30. 
- IN-DENTAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ N° 07.788.510/0001-14, 
TOTAL: R$ 7.830,26. - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ N° 09.478.023/0001-80, VALOR: R$ 11.050,30. - ORTOSHOP COMERCIO LTDA-
-ME, CNPJ N° 03.965.517/0001-03, VALOR: R$ 30.378,50. 

MANAÍRA- PB, 25 de Fevereito de 2022
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 

V E:HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es):  APOGEU CENTER 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN -CNPJ: 02.911.193/0001-68, 
VALOR: R$ 32.172,60. - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ 
N° 07.897.039/0001-00, VALOR: R$ 14.040,45. - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA, CNPJ N° O 40.876.269/0001-50, VALOR: R$ 5.634,30. - IN-DENTAL PRO-
DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ N° 07.788.510/0001-14, TOTAL: R$ 
7.830,26. - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 
N° 09.478.023/0001-80, VALOR: R$ 11.050,30. - ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME, CNPJ N° 
03.965.517/0001-03, VALOR: R$ 30.378,50.

Manaíra/PB 26 de Fevereiro de 2022. 
MANOEL VIRGOLINO SIMÃO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
O PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00009/2022, que objetiva: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, zero quilômetro, ano/modelo 
2021 ou versão mais atualizada, tipo Ambulância Tipo A –Simples, Tipo Furgoneta para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Manaíra/PB, conforme Convênio Estadual nº 
0048/2021; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: - FIORI VEICOLO 
S.A -CNPJ: 35.715.234/0008-76, Valor: R$ 126.500,00. 

MANAÍRA- PB, 23 de Março de 2022
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 

V E:HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que 
objetiva: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão 
mais atualizada, tipo Ambulância Tipo A –Simples, Tipo Furgoneta para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - FIORI VEICOLO 
S.A -CNPJ: 35.715.234/0008-76, Valor: R$ 126.500,00. 

Manaíra/PB 24 de Março de 2022. 
MANOEL VIRGOLINO SIMÃO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00010/2022

A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais e equipamentos de informática em 
geral para as diversas secretarias do município de Manaíra/PB. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 09:25hs do dia 08/04/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/min do 
dia 08/04/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 25 de março de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 08 de Abril de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para serviço de implantação de Software Integrada de Gestão Educacional na da rede ensino 
do município de Paulista–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.  E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 28 de Março de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

Ratifico, a Dispensa nº 00019/2022, em favor da empresa PB PROJETOS E CONSULTORIA 
LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 10.634.344/0001-06, tendo como objeto a Elaboração 
de Projeto de Engenharia de Pavimentação e Drenagem no Município de Piancó – PB, referente 
aos convênios nº 923271/2021 MDR e 923791/2021 MDR. Com o Valor Global Estimado de R$ 
32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos 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 28 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO: Dispensa Nº 00019/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 

10.634.344/0001-06.
OBJETIVO: Elaboração de Projeto de Engenharia de Pavimentação e Drenagem no Município 

de Piancó – PB, referente aos convênios nº 923271/2021 MDR e 923791/2021 MDR.    
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais). 

Piancó- PB, em 28 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
 Empresa vencedora: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item Produtos Marca/
Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0112 LUVA PROCED TAM G 100UND TALGE 5.000 UN R$ 25,00 125.000,00

0113 LUVA PROCED TAM M 100UND TALGE 5.500 UN R$ 25,00 137.500,00

0114 LUVA PROCED TAM P 100UND TALGE 4.000 UN R$ 25,00 100.000,00

0123 MASCARA TRIPLA C/ELASTI-
CO 50UND MAXICOR 5.000 UN R$ 6,30 31.500,00

TOTAL 394.000,00

Piancó-PB, 28 de Março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 

Nº 31.187.918/0001-15
Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global: R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais).

Piancó-PB, 28 de Março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, 
DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVE-
RINO LUIZ FERNANDES, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de abril de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orça-
mento 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 125/14; 
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) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 28 de Março de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
OBJETO: Locação de 01 (um) veículo tipo passeio, destinado a secretaria de Assistência Social 

deste município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: ALUYLSON PESSOA 
DOS SANTOS EIRELI, APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, BARBOSA & SAMPAIO 
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO, DNA SERVICOS, 
ENTRETENIMENTOS, PROMOCOES E LOCACOES EIRELI, ERYKA M R AGOSTINHO, EU-
RILANDIA DAS DORES COSME, FLAUMIR BARBOSA LEITE EIRELI, JOAO PAULO ARAUJO 
DOS SANTOS, JOSE WILSON SANTOS, JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400, 
LOTUS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES 
LEITE, PAULO CESAR TAVARES CONSERVA, RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS, VALDERI 
DE SOUSA CAMILO 06648848499, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 07 de 
abril de 2022 às 11:00 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Federal nº 3.555/00. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de 
apoio, sediada na Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Pilõezinhos - PB, 28 de março de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00011/2022, OBJETO: 

AQUISIÇÕES DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO 
CARENTE DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA 2022, para o dia 31 de Março 
de 2022 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Alvino, 56 - Centro 
- Pilõezinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 28 de Março de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 10008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCI-
NHOS/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (85) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 25 de Março de 2022
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 11:30 horas do dia 14 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRAÇA DO MERCADO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (85) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 25 de Março de 2022
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 08 de Abril de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEIXE PIRAMUTABA 
EM POSTAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 1KG. APARÊNCIA 
SAUDÁVEL E QUALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.
com . Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 28 de Março de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: RIBEIRO E 
ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - R$ 2.026.408,39.

Remígio - PB, 28 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2022. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda - CNPJ 
21.763.372/0001-40. 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, 28 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM, 
LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB; HOMOLOGO o corresponden-
te procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA - R$ 304.034,68.

Santa Helena - PB, 01 de Março de 2022
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA DE SANTA INÊS
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

O município de Santa Inês-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública 
a RETIFICAÇÃO do Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 00006/2022, publicado no Diário 
Oficial do município de Santa Inês; publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, nº 17.582, 
pág. 28; publicado no Jornal a União, ano CXXIX nº 044, pág. 29; publicado no Diário Oficial da 
União, seção 3, nº 57, pág. 313, todos no dia 24 de março de 2022, conforme segue: ONDE SE LÊ: 
Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:15 horas do dia 06/03/2022. Data e horário 
do início da disputa: 09:30 horas do dia 06/03/2022. LEIA-SE: Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 09:15 horas do dia 08/04/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas 
do dia 08/04/2022. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal, situada na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês - 
PB, no horário 08:00 às 13:00hs dos dias úteis. 

Santa Inês, PB, 28 de março de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de peças para veículos leves, pesados, maquinário e implementos 
agrícolas a serviço do Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM e Critério de Julgamento MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO.

DATA DA REUNIÃO: 11/04/2022 – 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, 28 de março de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00004/2022
OBJETO: contratação de empresa especializada para serviços de elaboração de projetos de 

arquitetura, urbanismo e engenharia e levantamento topográfico para atender as necessidades do 
município de Santa Luzia/PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: - CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO, CNPJ Nº 14.313.179/0001-41, com o 

valor total estimado de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), vencendo no(s) seguinte(s) item(ns): 01.
FUNDAMENTO: Arts. 75, inciso I da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Santa Luzia-PB, 24 de março de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00057/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2022
OBJETO: contratação de empresa especializada para serviços de elaboração de projetos de 

arquitetura, urbanismo e engenharia e levantamento topográfico para atender as necessidades do 
município de Santa Luzia/PB.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67 e CLAUDINEIA 
LEITÃO MARTINS SÁTIRO, CNPJ Nº 14.313.179/0001-41.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
15.122.2010.2046 - Manutenção das Atividades Administrativas da SESU
3390.39 - 1500.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3390.36 - 1500.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 (nove) meses, (25/03/2022 a (25/12/2022).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Santa Luzia/PB, 25 de março de 2022.
José Alexandre de Araújo

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO N°. 00002/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, pessoa jurídica de Direito 

Privado, com sede na Rua José Jaime dos Santos, n° 60 - ROD. BR 230 KM-290, Bairro São José 
- Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000, inscrita no CNPJ nº 02.783.889/0001-56, por seu representante 
legal, o Sr. José Jaime dos Santos Filho, Brasileiro, casado, empresário, Portador da Cédula de 
Identidade RG N° 330.740 SSP/PB e CPF N° 110.633.004-87.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o 1º Reajuste para manutenção do equilíbrio 
financeiro do Contrato, nos limites permitidos por lei, em função do Reajuste de preço de Combus-
tíveis e Derivados (gasolina e diesel), para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

VALOR DA DIFERENÇA DO REAJUSTE: Diferença do Reajuste com relação ao Contrato: R$ 
523.901,20 (quinhentos e vinte e três mil, novecentos e um reais e vinte centavos), que equivale a 
um percentual estimado de 26,46 %.

FUNDAMENTO: Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO: (23/03/2022 a 31/12/2022).
DATA DO TERMO: 23 de março de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍ-

VEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

 A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria 
nº 024/2022, de 11/02/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, 
de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PE-
RECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 21.391.428/0001-82
Valor R$: 2.373.580,00 
- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
CNPJ:  22.566.069/0001-10
Valor R$: 510.585,00
- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES
CNPJ: 07.526.979/0001-85
Valor R$: 1.058.450,00
- V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
CNPJ: 35.082.105/0001-11
Valor R$: 33.886,05
- MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 35.104.506/0001-25
Valor R$: 995.757,00

Santa Rita - PB, 28 de março de 2022.
EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS E MOTOS, PARA O EXERCÍCIO 
DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JMB CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 324.020,00.

São João do Tigre - PB, 18 de Março de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS E 
MOTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE AD-
MINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO 
GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2063 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–
ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA 
– 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 3.3.90.39 00 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 18/03/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01501/2022 - 18.03.22 - JMB CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 324.020,00.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
RETIFICAÇÃO

O município de São José de Espinharas-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna pública a RETIFICAÇÃO do Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 00012/2022 para 
Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica básica para distribuição gratuita nas 
unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/PB,  publicado no Diário 
Oficial do município de São José de Espinharas; publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, 
no dia 25/03/2022, pág. 52; publicado no Jornal a União no dia 25/03/2022, pág. 29; publicado no 
Diário Oficial da União, seção 3, nº Nº 59, pág. 321, no dia 28/03/2022, conforme segue: ONDE 
SE LÊ: Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 hs/min do dia 07/04/2022. Data 
e horário do início da disputa: 09:30hs do dia 07/04/2022. LEIA-SE: Data e horário do recebimento 
das propostas: até às 11:25 hs/min do dia 08/04/2022. Data e horário do início da disputa: 11:30hs/
min do dia 08/04/2022. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 
- Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 28 de Março de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote. Objeto: Aquisição 
de Patrulha Mecanizada para o município de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: 
dia 8 de Abril de 2022 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico 
www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com

São José de Piranhas - PB, 28 de Março de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de Insumos odontológicos para atender a necessidade da 
Secretaria de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 
7.916,90; DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 147.864,93; DENTAL OES-
TE EIRELI – EPP - R$ 11.638,30; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 
24.210,00; EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 13.572,88; IN–DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 54.221,79; MCN COMERCIO E 
IMPORTA????O DE PRODUTOS CIR??RGICOS LTDA - R$ 10.880,00; ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 31.537,22; ODONTOMED T/A LTDA 
- R$ 7.644,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 3.614,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 23 de Março de 2022
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, a Interposição de Recurso por parte da empresa: 
DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, contra o resultado de 
habilitação, da Tomada de Preços de n° 00001/2022, para que os interessados tomem conheci-
mento. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Largo da 
Matriz, 60, Centro – Serra da Raiz-PB, no horário das 07:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas.

Serra da Raiz-PB, 28 de Março de 2022.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 

torna público o resultado do julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa que 
fora inabilitada: empresa DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. 
(Contratação de empresa do ramo da construção civil, para executar os serviços de Implantação 
de Pavimentação na Rua Major Costa, localizada na sede do Município de Serra da Raiz-PB), por 
não atender ao item 8.2.13 – letras “a” e “c”. A empresa não cumpriu os requisitos do edital, enten-
dimento opinativo do parecer jurídico nesse sentido. CONCLUSÃO: Diante de todos os motivos 
expostos, resta INDEFERIR, o recurso interposto pela empresa citada acima, mantendo inalterada 
a decisão da Comissão de Licitação.

Serra da Raiz(PB), 28 de março de 2022. 
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão
DECISÃO: Acolho a decisão da referida Comissão, que INDEFERIU o recurso interposto pela 

empresa referida supra, com base em todos os motivos expostos. Restituindo o processo a comissão 
de licitação para prosseguimento dos feitos posteriores. Serra da Raiz(PB), 28 de março de 2022.

Serra da Raiz(PB), 28 de março de 2022. 
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE EDITAL

LEILÃO N.º 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade ON LINE E 
PRESENCIAL, SIMULTÂNEO um Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2022 do tipo maior 
lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor Roberto Jacinto Pinho Junior JUCEP N.º 
006/2009. O leilão será realizado no dia 14/04/2022 as 10:30 horas na Sede da Prefeitura. Maiores 
informações serão disponíveis com CPL através do e-mail: cplsobrado@gmail.com ou com o Leiloeiro 
Oficial (81) 99961-5822 ou no site: www.vipleiloes.com.br

SOBRADO - PB, 28 de Março de 2022.
OLINALDO MARTINS DA SILVA

PREFEITO

MANDADO DE CITAÇÃO 12/2022
Processo Administrativo Disciplinar nº SEE – PRC – 2021/13138

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 084 de 11de
fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado em 12 de fevereiro de 2022, nos
termos do Art. 149, § 1° da Lei complementar nº 58/2003, resolve:
CITAR o (a) ex- servidor (a) Rejane Pessoa Tavares - matrícula nº. 184.888-7, a
fim de apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos
que lhe são imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).
Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será
considerado revel, de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei
Complementar 58/2003.
É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à
sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 28 de março de 2022.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
PROCESSO Nº 20.000.080475.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRARAGEM, RECEP-
CIONISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PORTEIRO, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, 
ASCENSORISTA E SUPERVISOR, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 12/04/2022 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 22-00496-6   
João Pessoa, 28 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2021
PROCESSO Nº 32.901.9000004.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE KIT DE FENAÇÃO, destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP, conforme edital 
e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/04/2022 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 21-02537-6  
João Pessoa, 28 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022
PROCESSO Nº 19.000.036151.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS, destinado aos HOSPITAIS DA REDE ESTADUAL DO INTERIOR DO ESTADO, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/04/2022 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: gelic08@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 22-00450-1  
João Pessoa, 28 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

REGISTRO DE PREÇOS
Registro CGE Nº. 22-00500-3

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de prestação dos serviços de projeto 
executivo, construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de ramais de 
clientes dos segmentos residencial, comercial e industrial, em toda área de abrangência da PBGÁS, 
conforme descrito no Anexo 2 – TERMO DE REFERÊNCIA e demais anexos.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 26/04/2022.
ABERTURA: Dia 26/04/2022, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro
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CONCORRÊNCIA Nº 42/2021
Registro CGE Nº 21-02593-8

JULGAMENTO 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, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, Ibiara, Igaracy, Joca Claudino, Lastro, Marizó-
polis, Nazarezinho, Piancó, Poço Dantas, Poço José de Moura, Santa Cruz e São Francisco, 
aproximadamente  com 32,41 km), que após análise detalhada nas documentações das 
Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em 
especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:  
1º lugar: POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA - R$ 14.206.588,06, 2º lugar: CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES. LTDA - R$ 14.770.541,30,  3º lugar - SIGA CONSTRUTORA EIRELI-  R$.  
14.802.953,15, 4º lugar - TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRE-
LI– R$ 14.850.136,68, 5º lugar - GL EMPREENDIMENTOS LTDA (*) R$ 15.020.592,70, 6º lugar 
- CLPT CONSTRUTORA EIRELI– R$ 15.220.187,01 e 7º lugar - COMERCIAL E CONSTRUTORA 
FÊNIX EIRELI– R$ 15.220.187,28.

(*) Valor constante na planilha
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 28 de março de 2022.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 43/2021
Registro CGE Nº 22-00032-0

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 43/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades Areia de Baraúna, Belém do Brejo do Cruz, Catingueira, Catolé do 
Rocha, Emas, Jericó, Livramento, Mato Grosso, Maturéia, Nova Olinda, Santa Luzia, Santana dos 
Garrotes, São Bento, São José do Bonfim, Teixeira e Vista Serrana, com aproximadamente 30,23 
km), o resultado do julgamento dos recursos impetrados, na fase de habilitação, pelas Empresas: 
CLPT CONSTRUTORA EIRELI através do processo DER-PRC-2022/00788, que foi acatado pela 
Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado 
no Parecer Jurídico nº 0150 /2022 e GL EMPREENDIMENTOS LTDA através do processo DER-
-PRC-2022/00828, que foi acatado pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida 
pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 0149/2022 .

Em virtude disto, a Comissão retifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas: 
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA e 
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e Inabilitadas as empresas: GL EMPREENDI-
MENTOS  LTDA (colocou no envelope, erroneamente a documentação referente à Concorrência 
Nº 40/2021 em vez da CONCORRÊNCIA Nº 43/2021) , A.L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA, SIGA 
CONSTRUTORA EIRELI e CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI por não cumprirem o exigido 
no edital no item 10.3.subitem 10.3.1 “d” ( apresentaram capital mínimo inferior ao solicitado 
no edital) , CONSTRUTORA LORENZONI LTDA por não cumprir o exigido no edital no item 
10.3.subitem 10.3.1. “b” e  “e” e “e.2”( não apresentou as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 
DMPL , FC e NE) e CONPASA CONSTRUÇÃO PARAIBANA LTDA por não cumprir o exigido no 
edital nos itens: 9.2 (Apresentou documentos dos sócios sem que estes estivessem autentica-
dos), 10.1 sub item 10.1.1 “a” (apresentou o contrato social sem consolidação), 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 “e” / “e1” ( não apresentou atestado de visita ou 
documento equivalente) e  acata, embasado no Parecer  Jurídico  Nº ¬¬167/2022, a desistência 
de participação na licitação feito através do Processo DER-PRC-2022/01100 do dia 09/03/2022, 
pela empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI

   Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão retifica 
a sua decisão e marca a data de 30/03/2022  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 inte-
ressados na sala desta comissão.

João Pessoa, 28 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

JULGAMENTO 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, Cachoeira 
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), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera 
classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar: NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 
20.445.232,79, 2º lugar: GL EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 20.611.216,71, 3º lugar - COMER-
CIAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI (*)-  R$. 21.306.291,71  4º lugar - CLPT CONSTRUTORA 
EIRELI – R$ 22.092.823,58, 5º lugar - CONSTRUTORA GURGEL SOARES – R$ 22.501.525,36, 
6º lugar - CONCRETA CONSTRUÇÕES LTDA(*) – R$ 22.675.578,44 e 7º lugar - SIGA CONSTRU-
TORA EIRELI – R$ 23.420.996,05.

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 28 de março de 2022.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS DO ESTADO DA PARAÍBA 
SINDITAC-PARAÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas do 
Estado da Paraíba – SINDITAC-PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CON-
VOCA todos os associados da entidade, quites com suas obrigações sociais, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 09 de abril de 2022, às 09:00 horas em pri-
meira convocação e às 10:00 horas em segunda e última convocação, no endereço sito rua Francisco 
Peregrino Montenegro, nº 83, Cep – 58.015-220, Jaguaribe, João pessoa/PB para tratar da seguinte 
ordem do dia: a) Discussão e aprovação de alterações e reforma no Estatuto Social do Sindicato. 
João Pessoa, 28 de março de 2022. Severino Ademar de Farias, Presidente – SINDITAC-PARAÍBA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA – EXTREMO
Av. Juarez de Távora, nº 306, sala 108, Torre João Pessoa/PB 

CNPJ 08.613.222/0001-91         NIRE  25400007453                 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO 
NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DIA 24/02/2022PÁGINA 30.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA - EXTREMO, 
usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,convoca os Associados para Assembleia 
Geral Extraordinária e Ordinária, que nessa data somam em 22 (vinte e dois) associados, em 
pleno gozo de seus direitos sociais, a ser realizada no dia 29 de março de 2022, nesta cidade, 
no Auditório do Sistema OCB/PB, Av. Coremas, nº 498, Centro,em primeira convocação às 17:00 
horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em segunda convocação, às 
18:00 horas, com a presença da metade mais um dos associados, ou ainda, em terceira e última 
convocação, às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar 
sobre os seguintes assuntos:

DA ORDEM DO DIA
PAUTA AGE:
1. Reforma parcial e consolidação do Estatuto Social.
São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para tornar válidas as 

deliberações de que trata este artigo.
Pauta da AGO:
1. Prestação de Contas do exercício de 2021, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Distribuição das sobras ou Rateio das Perdas;
3. Eleição e posse de membros do Conselho de Administração;
4. Eleição e posse de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; 
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do órgão 

de administração;
6. Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa, 14 de março de 2022.
ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURIPIRANGA - PB
Rua Paraná, Nº 169 – Centro - Juripiranga - PB

CNPJ: 05.912.706/0001-43
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juripiranga, no dia 22 de 

maio de 2022, no período das 08:00h às 15:00h, em sua sede situada a Rua Paraná, 169 – 
Centro – Juripiranga -PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados(as) 
Representantes Titulares e Suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba. O registro de chapas 
deverá ser protocolado na Secretaria da Entidade, no horário de 08:00h as 12:00h, 14:00h as 
17:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital 
de convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, nos EMPAER, na Casa Lotérica e 
Câmara de Vereadores do Município.

Juripiranga, 29 de março de 2022.
ANGELA MARIA CAVALCANTE ARAÚJO

Presidente

SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM
DO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA – SATENF/PB

CNPJ nº 44.645.213/0001-46
Assembleia Geral Extraordinária

O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Serviço Público do Estado da 
Paraíba – SATENF/PB, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ nº 44.645.213/0001-46, com endereço 
à Rua João Rodrigues Alves, nº 125, sala 01, Bancários, CEP 58051-022, João Pessoa/PB, 
por meio de seu Presidente, no uso de suas atribuições, vem por meio deste, convocar todos 
(as) os (as) Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Serviço Público da Paraíba, do quadro 
funcional do Município de João Pessoa e do Estado da Paraíba, ativos e inativos, sejam de 
vínculo estatutário, sejam prestadores de serviço, para participar de Assembleia Geral Extra-
ordinária, designada para o dia 30 de março de 2022 às 14h30min, em primeira chamada, e 
as 15h00min em segunda chamada, a ser realizada no Sindicato dos Bancários, na Avenida 
Beira Rio, nesta Capital, seguindo todos os protocolos sanitários em razão da pandemia da 
COVID-19, tendo como pauta: o estado permanente de mobilização/greve; o indicativo de 
paralisação Nacional a ser realizada no próximo dia 07 de abril, bem como a ratificação dos 
valores insertos no PLS 2567/20.

João Pessoa, 24 de março de 2022.
Fábio Petterson Vieira da Silva

Presidente do SATENF/PB

Washington Saraiva de Vasconcelos, inscrito no CPF nº 219.500.404-53, torna público que 
requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo, a 
licença de instalação para construção de uma unidade unifamiliar situada no condomínio 
Vilas de Ponta de Campina, na Via Litorânea, nº 120, CEP: 58.076-342, bairro de Ponta de 
Campina – Cabedelo – PB.

A EMPRESA, P.S CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI -ME, CNPJ: 28.228.947/0001-
73, VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE OPERAÇÃO DE Nº 061/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA FRANCA LEITE, S/N, ST. 29; QD. 145; 
LT. 0289, CRUZ DAS ARMAS, NESTA CAPITAL.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNPJ: 09.012.493/0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio da SEPLAH 
- Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de instalação para obra Drenagem e 
Pavimentação de diversas ruas no Bairro Portal do Poço, CEP: 58310-000, município de Cabedelo 
- PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade pavimentação da Ponte de Ligação 
entre a UFPB e o Bairro do Bancários - UF: PB. Processo: 2022-000898/TEC/LI-8363.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDE-
MA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 25 de março de 
2022, a Renovação da Licença de Instalação para a construção do Sistema de Abastecimento da 
comunidade Espírito Santo, com IT: 436.938,46, AC: 68M. NE = 50. Monteiro/PB, sob processo de 
nº 2022-000897/TEC/LI-8362.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 25 de março de 
2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Gramame Mamuaba. IT: 3.495.982,82 NE: 
30 –MUNICÍPIO: Alhandra/PB- Processo: 2022-000892/TEC/AA-6992.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 25 de março de 
2022.  Para atividade de: Recuperação da Barragem Mucutu. IT: 370.895,92. AC:36.217m². NE: 
50 –MUNICÍPIO: Juazeirinho/PB- Processo: 2022-000891/TEC/AA-6991.
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