
Metropolitano é o primeiro hospital público da PB e o segundo do Nordeste credenciado para fazer a cirurgia de alta complexidade. Página 5

Estado tem transplante de coração pelo SUS

@jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

Porto terá capacidade ampliada 
em 57% após investimentos da PB

cabedelo

Recursos para obras de dragagem e implantação de pátio de regulação somam R$ 97 milhões. Página 13

n  “O cálculo, o ímpeto, o 
voluntarismo do caráter de Julien 
Sorel atemorizavam, na vida real, 
o menino de vontade fraca que 
sempre fui”.

Gonzaga Rodrigues
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Após 27 dias, 
paraibana é 
localizada 
na Ucrânia 

Silvana Pilipenko esta-
va desaparecida desde 3 
de março. Busca foi inter-
mediada pela Secretaria 
Estadual de Representa-
ção Institucional da PB.
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

595.347

29.881.977

480.109.650

10.191

659.294

6.121.153
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

8.228.715

412.700.046

11.212.102.250

439.306

28.618.511

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

RECUPERADOS

Faltando pouco mais de um mês para fim 
do alistamento eleitoral, jovens que tiraram 

o título são 37% do registrado em 2020. 
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Diminui o interesse 
do jovem por eleição

AUNIÃO  
Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de março de 2022Ano CXXIX Número 049 |  R$ 2,50

Patrimônio da Paraíba

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

Rússia e Ucrânia avançam 
em direção a acordo de paz

Ucranianos concordaram com postura 
neutra em relação a alianças e russos 
admitiram reduzir atividade militar.
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Foto: Secom-PB

Foto: Governo da Turquia/Divulgação

n  “Essas imagens, esses registros 
são danados para nos abrirem 
algumas cortinas e lá vamos 
nós viajando no tempo e nas 
recordações”.

Luiz Augusto de Paiva
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Foto: TSE/Divulgação

MPF recomenda 
que a UFPB 
não matricule 
reitor por cotas 

Para a Procuradoria, lei 
de cotas não pode ser apli-
cada a Valdiney Gouveia, 
que já possui duas gradua-
ções, mestrado, doutorado 
e pós-doutorado.
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“Democracia 
deve resistir a 
possível golpe”, 
diz Alencar

Declaração é do jorna-
lista especialista em polí-
tica brasileira, Kennedy 
Alencar, durante entre-
vista, ontem à noite, no 
projeto Giro Nordeste. 
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Campinense quer disparar na 
liderança do Paraibano 2022

A partida de hoje, no Estádio Amigão, contra o 
CSP, é uma grande oportunidade para a Raposa 

se isolar ainda mais na liderança do grupo A.
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Após sucesso na abertura da temporada, federação 
paraibana revela agenda dos próximos eventos.
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Automobilismo terá duas competições
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É uma ideia plausível que, das 15,36 milhões de pessoas, apenas 
nos EUA, que assistiram à cerimônia de entrega do Oscar, domingo 
passado, ao menos 1 milhão pensou que a tapa que o ator Will Smith 
deu no rosto do comediante Chris Rock fazia parte de um script. 
Ou seja: a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas havia 
programado a cena inusitada para provocar algum tipo de debate.  

Poderíamos aqui especular o que alguns imaginaram: seria 
uma crítica à censura a comediantes – num mundo em que o 
conceito do ‘politicamente correto’ tem ganhado força –, cuja a 
representatividade cênica foi pensada para impactar? Quem sabe 
não seria uma cena para protestar, de modo contundente, contra o 
desrespeito às minorias? O roteiro, imaginaram aqueles, seguiria com 
Chris e Will, às gargalhadas, explicando aos atônitos espectadores 
e telespectadores o que, de fato, significava o ‘tapão’. A cena, 
infelizmente, não era ficcional. O destempero do ator Will Smith foi 
real. Realíssimo.   

As redes sociais têm pressa. E, no movimento vertiginoso de 
informações que lhe é caro, se alternam na avaliação quanto a 
quem foi vítima ou agressor, no episódio digno de uma série de 
TV ao estilo ‘Um Maluco no Pedaço’, protagonizada por Will Smith 
à década de 1990 – aliás, foi essa série que catapultou a carreira 
artística dele – ou ao estilo ‘Todo Mundo Odeia o Cris’, criada e 
escrita por Chis Rock, à década de 2000. 

Não há como classificar de outro modo o comportamento de 
Will Smith, no estapafúrdio episódio, se não como algo condenável. 
Aliás, ele próprio, afirmou, em nota, esse entendimento: “A 
violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. Meu 
comportamento no Oscar de ontem à noite [domingo] foi inaceitável 
e imperdoável”. Obviamente, como ficou evidenciado, ele estava 
tomado por forte emoção, devido à condição médica de sua esposa, 
a atriz Jada Smith, alvo de uma piada de Chris Rock – ela tem 
alopecia, caracterizada pela queda contínua de cabelo. Chris, após 
o episódio, disse que desconhecia essa informação. Se conhecia, foi 
absolutamente infeliz.      

Esse acontecimento levanta uma questão importante: 
personalidades com tanto apelo midiático, precisam ter a 
consciência de que seus atos têm reflexos na sociedade. E sendo 
assim, precisam ter uma postura equilibrada, precisam dar voz ao 
discurso de paz entre as pessoas. Violência, não!

Crônica

Fora do script
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Era fim de março
Era fim de março e a terra já estava 

mais regada que no comecinho do ano. 
A paisagem aparentava mudança e as fo-
lhas eram flagradas dando testemunho 
das noites chuvosas com uma frequência 
maior. As notícias de outras fronteiras pi-
pocavam nas telas de todos os tamanhos. 
O mundo seguia dando seus pinotes cí-
clicos, revirando mapas, povos e estôma-
gos. O ar continuava abafado após cada 
chuvarada, feito uma panela de pressão. 

Pelas calçadas de muitas estampas, lar-
guras e níveis, o caminhante seguia pen-
sativo com a cabeça cheia de vazios. Cap-
turava cenas desconexas do presente e 
rememorava situações já vividas, exibidas 
como se tivessem sido editadas em com-
passos aleatórios dos seus tempos, arma-
zenadas nos cabelos grisalhos.

Os números que saíam das placas, dos 
avisos, até das anotações e não se encaixa-
vam, pareciam desconexos, se recusavam 
a serem exatos. Telefones esquecidos, se-
nhas misturadas, uma salada matemática 
produzida pela mente. Adiante, o passeio 
matinal de um cãozinho a puxar pela co-
leira o seu dono distraía os cálculos, dri-
blava a simetria das contas, afugentava a 
ordem. Fuga necessária. Melhor deixar os 
números para depois. Quando? Só depois, 
apenas depois, se possível, bem depois.  

Agora, melhor se concentrar no cami-
nho. Qual deles? O estreito da calçada à 
frente a desafiar os passantes, com seus 
bueiros abertos, seus batentes, suas pla-
cas a avançar no espaço do passante qua-
se passista em alegorias? Ou o imaginário 
a ser trilhado célere sem buracos, quase 
um em voo de cruzeiro? Nada de placas 
metafóricas ou metafísicas, metálicas ou 
não, porém, provocativas. 

Sim, é um passeio estranho quando a 
cidade deixou de ser a mesma. Cresceu, 
encurtou, envelheceu e se inovou. As per-
nas do caminhante se agigantaram, mas 
não o suficiente para acompanhar a me-
trópole. Talvez as almas tenham se ape-

quenado durante esse tempo, ou tudo é só 
impressão, incompreensão ou dispersão. 

O (mor)março segue para o final com 
suas águas. A terra ainda ficará mais mo-
lhada. A cidade ganhará e se repetirá com 
uma nova mesma velha beleza. Do deva-
neio do verão, para uma meia dose do ou-
tono, num rumo meio embriagante inver-
no. Ciclos, circos, voltas e revoltas, novas 
passagens por velhos caminhos, outros 
passos pelos mesmos e diferentes lugares, 
rios da vida de Heráclico de Éfeso numa 
matemática de imprecisão perfeita.  

Enfim, março que se passa, sinaliza 
que abriu de fato o ano “descarnavali-
zado”. É acrescentar na conta os antigos 
paralelepípedos e outras tantas coisas, 
somar tudo e subtrair a matemática. Os 
dias? Melhor vivê-los que amontoá-los em 
calendários ultrapassados. Olhar as telas, 
de preferência da festa de cores de Clóvis 
Júnior. Atento para saborear a calçada, a 
água na vidraça, as pequenas flores se-
mi-invisíveis disfarçadas na erva rala em 
qualquer recanto de praça, o calor da pele 
exposta e da alma próxima, a vindoura 
temporada do caju... Pelas águas, deixar-
se olhar... molhar. 

É espantosa a força ou a permanente 
novidade de certos livros. 

Li “O vermelho e o negro”, de Sten-
dhal, na idade exata do seu protagonista. 
Ele no 1830, a viver febrilmente o longín-
quo 18 Brumário do jovem general Bo-
naparte; eu aqui no bairro da Torre, 120 
anos depois e na sua mesma idade, que-
rendo atalhar seus passos, pois antevia, 
afundado na leitura, que pelo tipo que 
se desenhava, pelo seu bonapartismo, 
iria, como se impusera, colar o rosto e 
beijar a mão da patroa, a nobre e belíssi-
ma sra. de Renal, mulher do prefeito, em 
cuja casa havia pouco o acolhera como 
preceptor das crianças. O cálculo, o ím-
peto, o voluntarismo do caráter de Julien 
Sorel atemorizavam, na vida real, o me-
nino de vontade fraca que sempre fui. 

Esse livro ficou aberto em mim para 
toda a vida. Não que pudesse converter-
me num Julien - a vida imitando a arte 
- longe disso, mas pela viva experiência 
de humanidade que a arte do romance 
representa. Não aconselha, não minis-
tra, não convence pelo discurso ou pela 
retórica: faz-nos ingressar no interior 
mais escondido do caráter humano. Po-
de-se tomar o avião para ver a Rússia ou 
sua irmã de mistura eslava, a Ucrânia. 
Ver como delícia ou espanto dos olhos; 
mas para conhecê-la por dentro, na alma 
do seu povo, basta seu romance, desde 
o russo que faz recuar o imperialismo 
de armas e de tropas de um Napoleão 
ao que chega primeiro no cerco fatal ao 
bunker de Hitler.  

São livros como esse, alojados e es-
condidos no subterrâneo do nosso es-
pírito, dos quais nunca nos livramos. E 
que atuam até nas mínimas coisas sem 
que disso se possa perceber. 

Em crônicas repetidas tenho falado 
no meu apego por um trecho de rua da 
Torre, a Maroquinha Ramos, onde mo-
rei menos de um ano, que sempre me 
convida a passar por ele, a revê-lo. Um 

leitor já me escreveu perguntando o nú-
mero da casa, que foi mudado. E como 
isto me tocou! 

Pois bem: como justificar esse meu 
apego por um naco de rua onde, ao lado 
de minha mãe, passei as mais humilhan-
tes aperturas? Pelo menos as de que mais 
me lembro desde que habito esta cidade. 

Não faz muito tempo, passando por 
lá avistei da esquina uns homens serran-
do o flamboyant da calçada, onde tantas 
vezes vim respirar o livre acolhimento 
que a apertada morada não oferecia. Em 
1953 essa árvore já me dava sombra. Não 
descansei enquanto não voltei à casa vi-
zinha, bati palmas e pude ser atendido 
meio de longe. “O que o sr. quer?” De 
longe mesmo fiz meu apelo: “Vim pe-
dir a senhora para não deixar derruba-
rem o flamboyant”. / “Mas o que é que 
o sr. tem com isso?”. Não soube respon-
der. Era difícil explicar.

 No outro dia voltei à esquina e vi que 
a boa senhora me compreendera. Foi lá 
que li “O Vermelho e o Negro”, a maior 
parte sob o amparo da árvore, única tes-
temunha do embate ou das pancadas 
que recebi do preceptor bonapartista 
cujo final não inspira a menor felicidade.   

Livros da vida inteira

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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O Ministério Público Fe-
deral (MPF) emitiu, ontem, 
recomendação à Univer-
sidade Federal da Paraíba 
contra a efetivação da matrí-
cula do reitor Valdiney Velo-
so Gouveia no curso de En-
genharia de Produção. Ele 
foi aprovado na última edi-
ção do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), através do 
sistema de cotas para estu-
dantes de escola pública. 

De acordo com a reco-
mendação, assinada pela 
procuradora regional dos 
direitos do cidadão, Janaina 
Andrade de Sousa, houve o 
descumprimento da Lei Fe-
deral 12.711, que dispõe so-
bre a igualdade de oportu-
nidades de acesso ao ensino 
público superior por meio 

da política de cotas, uma 
vez que o reitor já possui 
duas graduações, além de 
mestrado, doutorado e pós-
doutorado.

“Há violação dessa nor-
ma quando um candida-
to que já tem duas forma-
ções acadêmicas busca um 
terceiro curso superior, em 
detrimento de candidatos 
que não possuem nenhu-
ma graduação”, afirma o do-
cumento do MPF. O órgão 
considera, ainda, que o sis-
tema de cotas tem por fina-
lidade “efetivar a igualdade 
de maneira ampla, não se 
limitando à mera igualda-
de formal”. 

Além disso, foi levada 
em consideração uma notí-
cia veiculada na imprensa 

paraibana, de um estudan-
te do estado da Bahia, oriun-
do de escola pública, que se 
sentiu prejudicado por ter 
perdido a vaga no curso em 
decorrência da aprovação 
de Valdiney Gouveia, que 
foi selecionado na condição 
de cotista. 

Conforme destacado na 
recomendação, a moralida-
de é requisito de validade do 
ato administrativo, sendo 
que a conduta imoral, à se-
melhança da conduta ilegal, 
também pode trazer como 
consequência a invalidade 
do respectivo ato, que pode 
ser decretada pela própria 
administração (autotutela) 
ou pelo Poder Judiciário.

A assessoria de comu-
nicação da UFPB informou 

que ainda não foi notifica-
da oficialmente pelo MPF, e 
que só vai se pronunciar so-
bre o assunto quando isso 
acontecer. 

O Centro de Atenção à 
Criança e ao Adolescente 
(Cendac) está com inscri-
ções abertas para os cur-
sos profissionalizantes nas 
cidades de João Pessoa e 
Campina Grande. Na ca-
pital, os cursos ofertados 
são cuidador de idosos e 
atendente de farmácia. Em 
Campina, as inscrições são 
na área de estética, para os 
cursos de barba e cabelo 

masculino e design de so-
brancelha.

Estão sendo oferecidas 
20 vagas para cada curso e 
as inscrições vão até ama-
nhã e podem ser feitas na 
sede do Cendac, na Av. João 
Machado, 1094, Centro, em 
João Pessoa (ao lado da Pa-
daria do Menor), e em Cam-
pina Grande, na Rua Padre 
Ibiapina, 116, Centro (em 
frente ao clube de mães). O 

horário de funcionamento 
é das 10h às 16h.

Para se inscrever é preciso 
ser maior de 18 anos e ter En-
sino Médio completo ou es-
tar cursando e apresentar có-
pia do RG e CP, comprovante 
de escolaridade e de residên-
cia do município onde reside.

Os cursos contam com o 
apoio do Governo da Paraí-
ba e da Prefeitura de João 
Pessoa.

Mais informações: 3218-
5092 (Cendac - João Pessoa)

Valdiney Veloso foi aprovado na última edição do Sisu, pelo sistema de cotas

MPF recomenda UFPB 
a não matricular reitor

no curso de engenharia de Produção

Prejuízo
Estudante baiano 

perdeu a vaga 
no curso em 

decorrência da 
aprovação de 

Valdiney Gouveia

Cendac inscreve para cursos profissionalizantes até quinta
em João Pessoa e camPina grande

Foi convidado 
a permanecer 

“Uma constrUção qUe deU  
certo”, diz eva sobre vinda 
de daniella ribeiro ao psd     

“Fomos pegos  
de sUrpresa” 

A coluna registrou, meses 
atrás, uma declaração de 
Eva Gouveia (foto), segun-

do a qual haveria “sur-
presas no PSD” mais 
adiante. Se a secretária 
estava se referindo a as-

sunção de Daniella 
Ribeiro ao coman-
do do partido na 
Paraíba, não ficou 
claro, àquele mo-

mento. Mas o fato é que ela, após o anúncio des-
se movimento da senadora, afirmou que estava 
“muito feliz com a vinda de Daniella”, e disse uma 
frase que sugere que ela não foi pega de surpre-
sa sobre a decisão da executiva nacional – leia-se 
Gilberto Kassab – de entregar o partido à sena-
dora: “[Foi] uma construção que deu certo”, ava-
liou. Desde que aderiu ao grupo político do go-
vernador João Azevêdo (PSB), Eva Gouveia, que 
é vereadora licenciada de Campina Grande e se-
cretária executiva de Articulação Política do go-
verno, vinha travando uma batalha dentro do PSD 
para levar o partido à base governista. O empe-
cilho para isso atendia pelo nome de Romero Ro-
drigues, que acenou para essa possibilidade, mas 
depois anunciou apoio à pré-candidatura de Pe-
dro Cunha Lima (PSDB). “O PSD cresce na Paraí-
ba e se fortalece no Brasil, e tem a perspectiva de 
se consolidar nas próximas eleições como uma 
das principais legendas do país”, disse Kassab. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

com daniella no comando do psd, 
agUinaldo tUrbina pré-candidatUra 

decisão de anísio sairá na sexta 

Felipe leitão: do avante ao psd 

a notícia não era ‘Fake news’ 

Na próxima sexta-feira, o deputado estadual Anísio 
Maia, que está de saída do PT, após 42 anos de 
militância no partido, anunciará por qual legenda 
irá disputar a reeleição. Com convites do Rede 
Sustentabilidade, do PCdoB, do Republicanos e do 
PSB, a tendência é que ele se filie a este último. “Te-
nho que levar em conta muitos fatores”, explicou, 
em referência às novas regras eleitorais, “porque 
teremos uma disputa acirradíssima”, disse. 

Desembarcando do Avante, o destino partidário 
do deputado estadual Felipe Leitão deverá ser o 
PSD. Ele recebeu o convite da nova presidente do 
partido na Paraíba, Daniella Ribeiro. O convite, 
aliás, não é somente para ele se filiar à legenda: 
o deputado ficaria responsável pelo processo de 
formatação da chapa proporcional que disputará 
cadeiras na ALPB. De acordo com ele, a decisão 
será anunciada ainda hoje. 

“Recebi a notícia como sendo uma expulsão, um 
pedido de se retirar da legenda”, declarou, em 
entrevista a uma emissora de rádio, o agora ex-pre-
sidente do PSD da Paraíba, Romero Rodrigues, que 
disse ter sido surpreendido pela decisão de Gil-
berto Kassab de entregar o comando à senadora 
Daniella Ribeiro. De fato, horas antes do anúncio 
de Kassab, ele gravou vídeo nas redes sociais afir-
mando que a notícia era “fake news”. Mas não era.   

Outro que foi surpreen-
dido com a mudança 
na direção do PSD foi o 
suplente de deputado 
federal Rafafá (PSDB), 
que estava prestes a se 
filiar ao partido, mas 
recuou. “Fomos pegos 
de surpresa, não espe-
rava isso de Kassab, 
na política não tem re-
ciprocidade”, desaba-
fou. Em face do novo 
cenário, Rafafá deverá 
ir para a nova legenda 
que Romero Rodrigues 
se filiará. Há convites 
do União Brasil, do PL 
e do PSC. Este último 
parece ser o preferido.     

Quem ficou, aparente-
mente, sem rumo nes-
sa reviravolta ocorrida 
no PSD foi o deputado 
estadual Manoel Lu-
dgério. Ele ainda não 
decidiu se fica ou se 
deixa a legenda, con-
dicionando essa deci-
são à reunião que terá 
com Romero Rodri-
gues. Porém, revelou 
ter recebido pedido do 
deputado federal Agui-
naldo Ribeiro para que 
permanecesse no PSD. 
O parlamentar afirmou 
já ter recebido convi-
tes de outros partidos, 
mas não revelou quais.   

Quem saiu turbinado com a assunção de Daniella 
Ribeiro à direção do PSD na Paraíba foi o depu-
tado federal – e irmão dela – Aguinaldo Ribeiro, 
pré-candidato a senador. Agora, ele tem o apoio 
de dois partidos grandes – Progressistas e PSD 
– e de duas legendas intermediárias – Avante e 
Solidariedade. Amanhã, o Progressistas promove 
evento de filiação, em João Pessoa, com a presença 
do presidente nacional da legenda, Ciro Nogueira.  

n 

De acordo com a 
recomendação, 
reitor não pode 
ser favorecido 
pela lei de cotas, 
uma vez que 
já possui duas 
graduações, 
mestrado, 
doutorado e 
pós-doutorado

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Valdiney Gouveia foi aprovado para o curso de Engenharia de Produção nas cotas para alunos de escolas públicas

n 

Os cursos contam com 
o apoio do Governo da 
Paraíba e da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa

com insuficiência renal e congestão Pulmonar

Biliu de Campina é internado na UTI

O cantor e compositor pa-
raibano Severino Xavier de 
Souza, mais conhecido por 
Biliu de Campina, está hospi-
talizado na UTI do Complexo 
Hospitalar Municipal Pedro I, 
em Campina Grande. De acor-
do com a Secretaria Munici-
pal de Saúde do município, o 
artista apresenta um quadro 
de congestão pulmonar, oca-
sionado por insuficiência re-
nal aguda, e realiza um trata-
mento de hemodiálise, sendo 
acompanhado por médico ne-

frologista. Biliu responde bem 
ao tratamento e poderá rece-
ber alta médica em breve. 

Ainda segundo a Secreta-
ria Municipal, através de bo-
letim sobre o estado de saúde 
emitido ontem, Biliu de Cam-
pina foi atendido inicialmente 
na Unidade de Pronto Atendi-
mento Dr. Maia, no Alto Bran-
co, na noite da segunda-feira. 
Na UPA, o cantor se queixou 
de dores nos membros infe-
riores, cansaço discreto e fra-
queza. Após exames, foi iden-
tificado que ele estava com 
um quadro de insuficiência 
renal aguda. Ontem, o artis-

ta foi transferido para o Hos-
pital Pedro I.

O paciente encontra-se 
consciente e orientado e rece-
beu visita de familiares na tar-
de de ontem. 

Biliu realizou testagem 
para Covid-19 e o resultado 
foi negativo. Além disso, não 
apresenta nenhum quadro 
infeccioso, sem a necessida-
de do recebimento de medi-
cação para manter a pressão 
arterial estabilizada. “Os mé-
dicos acreditam que o artista 
deverá se recuperar e receber 
alta médica em breve”, diz a 
nota emitida pela secretaria.
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Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Exames
Após exames, foi 

identificado que Biliu de 
Campina estava com um 
quadro de insuficiência 

renal aguda, tendo o 
artista sido transferido, 
ontem, para o Hospital 

Pedro I



Elifas Andreato, ilustra-
dor e um dos maiores de-
signers gráficos do Brasil, 
responsável por inúmeras 
capas de discos que entra-
ram para a história e de li-
vros, além de cartazes e ou-
tros trabalhos, morreu aos 76 
anos, na madrugada de on-
tem. A informação foi divul-
gada por seu irmão, o ator 
Elias Andreato, pelo Insta-
gram. Elifas Andreato esta-
va internado desde a última 
semana, após ter sofrido um 
enfarte. Seu corpo foi crema-
do no final da tarde.

Na foto que escolheu para 
comunicar a morte de Elifas, 
um desenho do irmão que 
retrata a bandeira do Brasil 
dentro de uma lágrima, ha-
via os dizeres “Adeus meu 
irmão amado” e ela vinha 
acompanhada de uma car-
ta: “Meu irmão mais velho, 
desde pequenino, rabiscava 
seus sonhos e ia mudando o 
nosso destino. Tudo o que ele 
tocava com as suas mãos vi-
rava coisa colorida, até a dor 
que ele sentia era motivo de 
tinta que sorria. Sua traves-
sura era zombar da pobreza 
e de toda a tristeza que ele 
via. Se o quarto era aperta-
do, ele criava castelos longín-
quos. Se a fome era tamanha, 

ele pintava frutos maduri-
nhos. (...)”.

Elifas Andreato nasceu 
em Rolândia, em 22 de ja-
neiro de 1946. Viveu em cor-
tiço e fazia pequenas escul-
turas com o que encontrava 
no lixo. Na adolescência, foi 
operário em uma fábrica de 
fósforo em São Paulo. Co-
meçou a fazer caricaturas e 
a pintar murais. Foi estagiá-
rio em agência de publicida-
de até chegar à Editora Abril, 
onde ganhou destaque por 
fazer, em 1970, a coleção de 
fascículos História da Músi-
ca Popular Brasileira. Foi aí 
que a cara das capas de dis-
cos começou a mudar.

Ao longo de mais de 50 
anos de carreira, fez mais de 
300 capas de discos de artis-
tas como Chico Buarque, Elis 
Regina, Adoniran Barbosa, 
Paulinho da Viola, Martinho 
da Vila, Toquinho e Vinicius 
de Moraes. Entre seus traba-
lhos mais conhecidos estão 
Ópera do Malandro, de Chi-
co Buarque, A Rosa do Povo, 
de Martinho da Vila, Arca 
de Noé, clássico que emba-
lou gerações de crianças bra-
sileiras, e Nervos de Aço, de 
Paulinho da Viola.

Entre as capas de livros 
que fez, destaque para A Le-
gião Estrangeira, de Clarice 
Lispector.

Para o teatro, fez carta-
zes memoráveis, como os de 
Calabar, de Chico Buarque 
e Ruy Guerra, de A Morte 
do Caixeiro Viajante, diri-
gido por Flávio Rangel em 
1984, elogiado até pelo autor 
da peça, o americano Arthur 
Miller, e de Mortos Sem Se-
pultura, adaptação de texto 
de Jean Paul Sartre em 1977. 
Seu trabalho mais recente, 
aliás, foi para o teatro. É dele 
o cenário do musical Morte 
e Vida Severina, com direção 
de seu irmão, que estreia no 
Tuca em 16 de abril.

Em 2018, o artista lançou 
um livro com produção mais 
significativa. Traços e Cores 
reúne cerca de mil entre as 
suas mais de cinco mil cria-
ções, entre essas capas em-
blemáticas de discos, carta-
zes de teatro, capas de livros 
e cenários de peças e shows.

Uma das obras incluídas 
é o grande painel que ele fez 
a convite da Comissão da 
Verdade. Instalado original-
mente no corredor de aces-
so à Câmara dos Deputados, 
ele ganhou o título A Verda-
de Ainda que Tardia e retra-
tava as torturas da ditadura. 
Em 2015, o painel foi arqui-
vado no acervo da Câmara, 
sob a alegação de que não ha-
via espaço na exposição per-
manente.

A polarização instalada 
no Brasil só aumenta com 
a proximidade do período 
eleitoral neste ano. As ten-
sões cada dia mais confli-
tuosas colocam a segurança 
da democracia brasileira em 
risco. Em entrevista ao Giro 
Nordeste, o jornalista Ken-
nedy Alencar, especialista 
em política brasileira afir-
mou que o país poderá pas-
sar por um processo de pre-
cisar resistir às reações do 
atual presidente Jair Bolso-
naro e seus seguidores em 
caso de resultado negativo 
pela reeleição no pleito.

“O Brasil é um país con-
servador, a nação está muito 
dividida. E é preciso conver-
sar com setores conservado-
res que querem preservar a 
democracia. Acho que a de-
mocracia brasileira conse-
gue resistir a uma tentati-
va de golpe para Bolsonaro 
permanecer no poder, mas 
eu temo que franjas do bol-
sonarismo com esse maior 
armamento, possa querer 
produzir algum episódio 
de violência”, afirmou o jor-
nalista.

Diante do atual cenário, 
o jornalista relembra o aten-
tado ao qual Jair Bolsonaro 
foi vítima em 2018 e ressal-
ta o reforço à segurança do 
ex-presidente Lula, até en-
tão pré-candidato ao cargo 
nas eleições de 2022.

“Acho que a campanha 

do Lula faz muito bem em 
tratar a segurança do Lula 
como tratam os presidentes 
americanos. Não deveria ha-
ver negligência em relação a 
isso. O próprio Bolsonaro foi 
vítima de um atentado em 
2018, naquele momento todo 
mundo se solidarizou com 
ele. Agora ele [Bolsonaro] 
tenta recriar o clima da fa-
cada e atribuir a uma cons-
piração de esquerda que não 
aconteceu”, relembra.

A possibilidade de gol-
pe é temido por alguns se-
tores sociais em virtude da 
proximidade do presiden-
te Jair Bolsonaro às Forças 
Armadas, presentes duran-
te o seu primeiro governo e, 
com possibilidade de man-
ter a aliança em um segundo 
mandato, com a possibilida-
de do general Braga Netto, 
atual Ministro da Defesa, ser 
candidato a vice-presidente 
em sua chapa.

“A democracia brasilei-
ra tem força para resistir a 
essa mentalidade golpista 
que, infelizmente, ainda está 
muito presente nas forças ar-
madas e faz muito mal. Ter o 
Braga Netto como vice, como 
pretende o Bolsonaro depois 
de um governo desastroso 
como esse, é continuar ar-
rastando as Forças Arma-
das para o precipício. A nos-
sa constituição não permite 
tutela militar sobre a vida ci-
vil. São quase 10 anos de re-
trocesso no Brasil. Vai dar 
trabalho consertar e colocar 
o gênio de volta na garrafa 

em relação a esses golpistas”, 
declarou Kennedy Alencar. 

Mesmo com os conflitos e 
escalada de tensão que pola-
riza o país, o jornalista acha 
que o atual presidente não 
buscará as vias de um gol-
pe militar para manter-se 
no poder caso Lula seja elei-
to, como apontam pesqui-
sas eleitorais, mas apostará 
em ataques ao sistema elei-
toral brasileiro para descre-
dibilizar o resultado.

“Não acredito na possibi-
lidade de golpe, até porque 
o governo Bolsonaro é tão 
ruim que não tem algo para 
defender esse golpe, como 
no Chile que se falava “ah, 
mas na economia ele conse-
guiu produzir resultados”. 
O Bolsonaro não tem uma 
obra defensável e piorou ain-
da mais a imagem das for-
ças armadas. Eu acho que ele 
vai apostar em uma combi-
nação do uso das fake news, 
a exemplo do que o Trump 
fez nos Estados Unidos, que 
é esse questionamento da 
urna eletrônica”, ressaltou. 

Kennedy foi o produtor 
do documentário “O que 
aconteceu com o Brasil”, 
que tratou das manifesta-
ções de rua em 2013 duran-
te o governo Dilma Rous-
seff, passando por Sérgio 
Moro, o assassinato de Ma-
rielle Franco, a intervenção 
militar no Rio de Janeiro, 
o governo Michel Temer, a 
greve dos caminhoneiros, a 
prisão de Lula e a posse de 
Jair Bolsonaro.

“Democracia brasileira deve resistir 
a uma possível tentativa de golpe”

Morre Elifas Andreato, um dos 
maiores artistas gráficos do país

MPPB oferece denúncia contra 
o empresário Johannes Dudeck 

O Ministério Público da 
Paraíba ofereceu ontem de-
núncia contra o empresá-
rio Johannes Dudeck por 
feminicídio e estupro. Ele 
está preso desde o dia 12 de 
março passado pela mor-
te da estudante de Medi-
cina, Mariana Thomaz. A 
denúncia foi assinada pela 
promotora de Justiça, Arte-
mise Leal.

Dudeck havia sido in-

diciado no último dia 23. 
O relatório final do inqué-
rito indicou a prática dos 
crimes com base nas infor-
mações obtidas do laudo do 
Instituto de Polícia Cientí-
fica (IPC), que confirmou a 
violência sexual.

Natural do Ceará, Ma-
riana Thomaz morava há 
três anos em João Pessoa, 
onde cursava o sexto perío-
do de Medicina. Seu cor-

po foi encontrado com si-
nais de estrangulamento 
em um apartamento na orla 
do Cabo Branco no dia 11 de 
março. Ela mantinha um re-
lacionamento com Dudeck 
havia cerca de um mês.

O empresário, além da 
denúncia no caso de Ma-
riana, tem vasto histórico 
de processos na Justiça, tan-
to na esfera criminal, quan-
to na cível.
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Busca intensa, em meio à guerra, contou com a ajuda do Itamaraty e do Governo do Estado, através da SERI-PB

A manhã de ontem foi 
de alívio para a família da 
paraibana Silvana Pilipen-
ko, que estava desapareci-
da em Mariupol, na Ucrâ-
nia, desde o dia 3 de março. 
Após busca intensa dos fa-
miliares, Ministério das 
Relações Exteriores do Bra-
sil (Itamaraty), Secretaria 
Estadual de Representação 
Institucional da Paraíba 
(SERI-PB), consulado e em-
baixadas brasileiras e ucra-
nianas, a mulher foi loca-
lizada junto com esposo e 
sogra, que juntos já deixa-
ram a cidade de Mariupol 
com destino a Crimeia, pe-
nínsula que faz fronteira 
com a Rússia. 

De acordo com Adauto 
Fernandes, secretário da 
SERI-PB, Silvana e Vasyl 
Pilipenko, e a sogra de 86 
anos, se deslocaram para a 
Crimeia em um carro alu-
gado e motorista contra-

tado pelo filho do casal, 
Gabriel Pilipenko. Na pe-
nínsula, fora da zona de 
guerra, os três ficarão na 
casa de familiares para 
descansar e se recuperar 
de longos dias sem assis-
tência e tentando sobre-
viver em meio ao confli-
to entre Rússia e Ucrânia. 
A data do retorno ao Bra-
sil, no entanto, não foi con-
firmada.

“O contato com o Ga-
briel começou há mais de 
10 dias. Semana passada 
estivemos juntos em re-
união com o Itamaraty e 
começamos a dialogar so-
bre a possibilidade de ela 
estar no endereço que ele 
nos passou, onde residiam. 
De lá pra cá, o Itamaraty, a 
Secretaria de Representa-
ção, a embaixada do Bra-
sil na Ucrânia junto com o 
diplomata André Mourão, 
identificamos os grupos 
familiares que eles convi-
viam para termos infor-
mações sobre o paradei-

Paraibana e família deixam Mariupol
na Ucrânia

afirmação de Kennedy alencararte de lUto

acUsado na morte de estUdante

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

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

Silvana Pilipenko estava desaparecida desde o dia 3 de março

ro. Como era uma zona de 
guerra, eles não tinham 
energia, internet… e fo-

mos, com apoio do Itama-
raty, intensificando todos 
os dias, ligando para os 

telefones que tínhamos e 
o próprio Gabriel conse-
guiu identificar uma vizi-
nha que informou que eles 
estavam lá. O Gabriel con-
tratou um carro para que, 
junto com apoio do consu-
lado, pudesse chegar no lo-
cal e retirar eles. Eles estão 
chegando na fronteira para 
descansar na casa de um 
familiar”, afirmou Adauto 
Fernandes.

Nesta terça-feira, Ga-
briel conseguiu falar rapi-
damente com os pais por 
telefone. Além disso, a re-
tirada de Silvana, o esposo 
e a sogra ocorre com me-
diação dos órgãos que já 
estavam em busca de in-
formações. O diplomata 
André Mourão, da embai-
xada brasileira na Ucrâ-
nia, agiu de forma direta 
no auxílio com as despesas 
de contratação de carro e 
motorista, além da traves-
sia em fronteiras e, futura-
mente, na repatriação para 
o Brasil.

“O Governo do Esta-
do ajudou na interlocu-
ção junto com o Itamaraty, 
as embaixadas, familiares 
dando e recebendo infor-
mações todos os dias. A 
repatriação é uma prerro-
gativa do Itamaraty que 
será realizada. Seguindo 
orientação do governador 
João Azevêdo, mantemos 
contato todos os dias e, 
também, com outros fami-
liares e famílias que que-
rem voltar, outros que não 
querem voltar. E estamos à 
disposição para o que for 
preciso”, ressaltou Adauto 
Fernandes.

Vale ressaltar que, além 
de Silvana, que é brasi-
leira, Vasyl Pilipenko, e 
a sogra de 86 anos tam-
bém poderão vir ao Bra-
sil através da ação conjun-
ta de repatriação, caso seja 
de interesse dos mesmos. 
Isto porque, mesmo sen-
do ucranianos, a situação 
se tornou um acordo de-
mocrático entre os países.

Foto: Reprodução

Agência Estado

O jornalista Kennedy Alencar foi produtor do documentário “O que aconteceu com o Brasil”
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O número de transplan-
tes de coração realizado 
nos primeiros três meses 
deste ano na Paraíba já é 
quase o equivalente ao vo-
lume registrado nos doze 
meses do ano passado, se-
gundo a Central de Trans-
plantes da Paraíba. Foram 
três cirurgias desse por-
te no ano passado e duas 
até março deste ano, a últi-
ma ocorrida no sábado (26) 
no Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, em 
Santa Rita, primeira uni-
dade pública do Estado a 
realizar transplante de co-
ração e o segundo do Nor-
te/Nordeste habilitado a 
realizar transplante car-
díaco adulto e infantil.  

A informação foi do se-
cretário de Saúde do Esta-
do, Geraldo Medeiros. “O 
Hospital Metropolitano é 
o segundo do Norte/Nor-
deste a ser habilitado em 
transplante cardíaco adul-
to e infantil. Somente ele e 
mais quatro hospitais do 
Brasil têm essa habilita-
ção, considerando hospi-
tais públicos e privados”, 
frisou Geraldo Medeiros. 
Esse resultado, segundo 
ele, foi obtido com um ár-
duo trabalho executado ao 
longo da atual gestão. 

Geraldo Medeiros de-
clarou que, no início do 
governo, a Paraíba tinha 
um dos piores desempe-
nhos do país em doação 
de órgãos e tecido, e trans-
plantes, mas à medida em 
que se foi trabalhando mu-
danças em algumas coor-
denações e no modelo de 
gestão, o Estado foi des-
tacando-se positivamente 
nessa área. Um exemplo 
é que recebeu no ano de 
2020 a comenda do Minis-
tério da Saúde como o Es-
tado que mais cresceu na 
doação de órgãos e tecidos 
e na realização de trans-
plantes no país. “Isso mos-
tra a evolução que houve 
nos últimos quatro anos 
com relação à saúde da Pa-
raíba, especificamente aos 
transplantes de um modo 
geral”.

Somente este ano, já fo-
ram realizados na Paraí-
ba 17 transplantes de rins, 
nove de fígado, 51 de cór-
neas (tecido) e dois de cora-
ção. Os dados são da Cen-
tral de Transplantes da 
Paraíba. 
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Metropolitano é o 1o hospital público da Paraíba e o 2o do Nordeste credenciado para fazer transplante cardíaco

Referência em transplante do coração
saúde da paraíba

Coração
Foram realizados 

este ano na Paraíba 
dois transplantes de 
coração, 17 de rins, 
nove de fígado e 51 

de córneas

A chefe do Núcleo de 
Ações Estratégicas do ór-
gão, Rafaela Carvalho, 
afirmou que atualmente 
existem quatro pessoas à 
espera por um transplante 
de coração no Estado, mas 
como esse tipo de cirurgia 
só pode ser concretizada 
conforme a demanda de 
doadores, é muito impor-
tante as famílias aderiram 
a esta causa.  

Segundo Rafaela, nos 
últimos anos houve uma 
intensificação nas ações 
de estímulo à doação de 
órgãos no Estado por par-
te da Secretaria de Saúde 
do Estado e da Central de 
Transplantes, contribuin-
do para melhorar a reali-
dade estadual dentro do 
cenário nacional.

“Quando assumimos 
a Central de Transplan-
tes em 2019, tínhamos um 
dos piores índices do país, 
com 70% de negativa fa-
miliar. Hoje, temos apenas 
26% de negativa familiar, e 
isso mostra uma conscien-
tização da sociedade. Atri-
buímos essa mudança ao 
trabalho contínuo, realiza-
do pela Secretaria de Saú-
de do Estado e a Central 
de Transplante, com pro-
paganda e divulgação de 
informações sobre o as-
sunto”. 

Dentre as iniciativas 
que elevaram o conceito da 
Paraíba no país com rela-
ção à doação de órgãos, Ra-
faela Carvalho ainda des-
tacou a reestruturação dos 
dois principais hospitais 
do Estado responsáveis 
pelas doações de órgãos -  
o Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Hum-
berto Lucena, em João Pes-
soa, e o Hospital de Emer-
gência e Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande. 

Alexsandra Tavares  
lekajp@hotmail.com 

Locaizado na Região Metropolitana de João Pessoa, hospital também realiza cirurgias de alta complexidade no coração para crianças

O transplante cardíaco 
realizado no Hospital Me-
tropolitano Dom José Maria 
Pires no fim de semana, uni-
dade gerenciada pela Funda-
ção Paraibana de Gestão em 
Saúde, ocorreu em um ho-
mem de 60 anos. Ele recebeu 
o órgão de um jovem de 20 
anos e a captação foi realiza-
da no Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes, em Campina 
Grande. 

A cirurgia demorou mais 
de seis horas e transcorreu 
sem intercorrências. “Assim 
que implantamos o órgão, 
ele iniciou os primeiros ba-
timentos. A cirurgia foi um 
sucesso”, declarou o cirur-
gião cardiovascular, Antô-
nio Pedrosa. 

O diretor superintenden-
te da Fundação PB Saúde, Da-
niel Beltrammi, declarou que 
a Paraíba vive um momen-
to histórico. “A Paraíba faz 
história fazendo seu primei-
ro transplante cardíaco em 
um hospital público, mas não 
para por aí. O Hospital Me-
tropolitano também realiza 

procedimentos de alta com-
plexidade no coração para 
crianças, uma oferta em saú-
de extremamente funda-
mental para a garantia dos 
cuidados adequados em car-
diologia infantil”.

Ele ainda enfocou que o 
Estado segue avançando nas 
capacidades de produzir o 
cuidado adequado, de acor-
do com a necessidade de cada 
paraibano. “Essa é a tarefa da 
Fundação Paraibana deGes-
tão em Saúde, da PB Saúde, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, e do Governo do Es-
tado da Paraíba. Somos espe-
cialistas em cuidar de gente”. 

Esperança
Desde o ano passado, a 

vida da dona de casa Eliene 
de Souza Santos Gomes, 43 
anos, mudou totalmente por 
causa de um sério problema 
cardíaco, que a faz se sentir 
cansada, torna sua respira-
ção ofegante a qualquer esfor-
ço e a obrigou a se afastar do 
trabalho que realizava como 
monitora de creche. Ela é uma 
das quatro pessoas que espe-

Momento histórico para a saúde da Paraíba

A Central de Transplan-
tes da Paraíba registrou, nes-
sa segunda-feira (28), a quar-
ta doação de órgãos do mês de 
março. Esse é o segundo pro-
cedimento em menos de 72 
horas. Dessa vez o doador foi 
um homem de 25 anos que 
estava internado no Hospi-
tal de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
na capital. A doação só ocor-
reu após a permissão da fa-
mília. Como forma de agra-
decimento, os profissionais 
da unidade fizeram um cor-
redor humano, para o corte-
jo da vida, quando o pacien-
te foi transferido da UTI para 
o centro cirúrgico.

Foram doados fígado, rins 

Quatro doações de múltiplos órgãos em março

Foram captados, de um mesmo doador, fígado, rins e córneas

e córneas. Todos os receptores 
são paraibanos. O fígado foi 
implantado em um homem de 
74 anos, o rim direito, em uma 
mulher de 37 anos e o rim es-

querdo, em outra mulher, de 
39 anos. As córneas primeiro 
passam por uma avaliação no 
Banco de Olhos, para depois 
serem transplantadas.

“O aumento significativo 
da autorização familiar refle-
te a sensibilização da popu-
lação a respeito do tema. O 
resultado conquistado pela 
Paraíba é fruto da soma de 
esforços feitos por toda a 
equipe da Central de Trans-
plantes, com total apoio da 
Secretaria de Estado da Saú-
de”, observa a chefe do Nú-
cleo de Ações Estratégicas da 
Central Estadual de Trans-
plantes, Rafaela Carvalho.

Este ano a Paraíba já rea-
lizou 79 transplantes, sendo 
51 de córneas, dois de cora-
ção, 17 de rins e nove de fíga-
do. Ainda aguardam na fila 
de espera por um órgão 495 
paraibanos.

Foto: Secom-PB

ra por um transplante de co-
ração no Estado, e vive a an-
siedade de poder retomar sua 
antiga rotina.

Desde setembro do ano 
passado, Eliene passou a fi-
car mais atenta às ligações e 
mensagens do aparelho ce-
lular, já que uma delas pode-
ria ser a chamada para fazer 
a tão sonhada cirurgia. “Te-
nho tanta vontade de receber 
um coração novo, que não lar-
go o celular e há muito tem-
po já preparei a minha bolsa 
com meus objetos de higiene 
pessoal para levar ao hospital. 

Tudo está pronto para quan-
do chegar a hora”. 

A moradora de Gurinhém 
confessou que devido à doen-
ça cardíaca, atualmente so-
brevive com a ajuda de um 
dispositivo médico chamado 
Cardioversor Desfibrilador 
Implantável (CDI), implan-
tado em seu corpo. O equi-
pamento aplica o tratamento 
automático para corrigir pos-
síveis alterações cardíacas em 
Eliene.  Por isso, suas ativida-
des, mesmo em casa, devem 
ser de esforço leve. 

Ela mora com os três fi-
lhos, de 23, 16 e 13 anos e com 
o marido, que é agente de lim-
peza urbana. Todos ajudam 
nos afazeres domésticos. “Eu 
passo a maior parte do tempo 
sentada ou na cama, porque 
às vezes me sinto sufocada”, 
confessou Eliene, que já faz 
planos para quando chegar o 
tão esperado momento de ter 
um coração novo. “Quando 
me levarem para a sala de ci-
rurgia vou pedindo que Deus 
me acompanhe e quando eu 
receber alta só vou agradecer 
a Ele por tudo”, relatou. 

• O Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires foi ha-
bilitado para realizar trans-
plante de coração em junho 
de 2020. Além dele, apenas 
o Hospital Nossa Senhora 
das Neves, unidade de saú-
de privada em João Pessoa, 
também está habilitado para 
efetuar o procedimento. 

Saiba Mais

Homem de 60 anos recebeu o coração de um doador de 20 anos no transplante realizado no último sábado no Hospital Metropolitano; a captação do órgão ocorreu no Hospital de Trauma de Campina Grande

Foto: Secom-PB

Foto: Evandro Pereira Foto: Secom-PB
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A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio da Ge-
rência Executiva de Vigilân-
cia em Saúde (Gevs), está rea-
lizando até amanhã reuniões 
de alinhamento e capacitação 
com as coordenações e equi-
pes de imunização dos muni-
cípios paraibanos para tratar 
dos assuntos técnicos referen-
tes às Campanhas de Vacina-
ção contra Sarampo e Influen-
za que acontecerão no período 
de 4 de abril a 3 de junho em 
todo estado.

Todas as Regiões de Saúde 
estão sendo contempladas, de 
acordo com o cronograma di-
vulgado, que é composto por 
oito turmas. Ontem, partici-
param as 2ª, 3ª e 12ª Regiões; 
hoje será a vez da 1ª, 4ª, 6ª, 9ª, 
10ª, 14ª, 15ª e 16ª Regiões e, ama-
nhã, participarão a 5ª, 7ª, 8ª, 11ª 
e 13ª Regiões. 

As reuniões têm como ob-
jetivo o compartilhamento de 
orientações técnicas para as 
equipes de vacinação e o es-
clarecimento de dúvidas que 
venham garantir a seguran-
ça no manejo e aplicação dos 
imunizantes, operacionaliza-
ção dos registros no Sistema de 
Informação do Programa Na-
cional de Imunização (SI-PNI) 
e repasse de dados sobre as co-
berturas vacinais de ambas as 
doenças em todo estado.

As campanhas visam re-
duzir as complicações, inter-
nações e mortalidade decor-
rentes das infecções pelo vírus 
da influenza e do sarampo, so-
bretudo na população mais 
vulnerável aos vírus. Elas 
acontecem em duas etapas: 
a primeira vai de 4 de abril a 
2 de maio, quando deverão 
ser imunizados trabalhado-
res da saúde e idosos contra 

Campanhas de imunização contra sarampo e influenza na Paraíba ocorrerão no período de 4 de abril a 3 de junho

SES prepara equipes para vacinação
saúde pública

a influenza e apenas os traba-
lhadores da saúde para saram-
po; já a segunda fase, marcada 
para acontecer de 3 de maio a 
3 de junho, ofertará as vacinas 
para os demais grupos elegí-
veis de ambas as campanhas.

A assessora técnica do Nú-
cleo de Imunização da Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), 
Milena Vitorino de Souza Vas-
concelos, destaca que um pon-
to muito importante dessa va-
cinação é a prevenção de casos 
graves de influenza, inclusi-
ve protegendo contra a H3n2. 
“Essa vacina que será utilizada 
na imunização contra influen-
za protege sim contra a H3n2. 
É importante divulgar essa in-
formação para todos para que 
eles se sintam motivados a re-
ceber essa dose que tem um 
adicional em relação à vaci-
na oferecida no ano passado”.

Segundo dados do SI-PNI, 
em 2021, apenas 62 localidades 
alcançaram a meta de cobertu-
ra vacinal contra sarampo, que 
é de 95%. Isso representa ape-
nas 27,8% de taxa de homoge-
neidade dessa vacina no esta-
do da Paraíba. Em relação à 
cobertura de influenza, a Pa-
raíba atingiu 86,1% de cobertu-
ra no ano de 2021, com a aplica-
ção de 1.278.516 doses. 

n 

Apenas 62 
municípios 
paraibanos 
atingiram 
a meta de 
cobertura de 
95% contra 
o sarampo 
na última 
campanha

Mais de 78% da população encerrou o ciclo primário
vacina contra covid

Mais de três milhões de 
paraibanos já encerraram 
o esquema primário da va-
cinação contra a Covid-19, 
considerando a vacinação 
de duas doses ou dose úni-
ca. De acordo com o Minis-
tério da Saúde, um total de 
3.166.643 pessoas fazem par-
te do grupo que representa 
78,02% da população total da 
Paraíba. Do total de vacina-
dos com o esquema primário 
completo, 3.079.926 tomaram 
as duas doses e 84.099 utili-
zaram imunizante de dose 
única. 

O Sistema de Informa-
ção do Ministério da Saúde 
atualizou outros dados refe-
rente à vacinação. Até a tar-
de de ontem, 8.228.715 doses 
foram aplicadas em todo es-
tado, sendo 3.440.567 pessoas 
foram vacinadas com a pri-
meira dose, o equivalente a 
84,76% do total da população. 

Um total de 38.710 pes-
soas com alto grau de imu-
nossupressão receberam 
doses adicionais e outras 
1.577.282 pessoas a partir de 
18 anos receberam doses de 
reforço. Até o momento, a Pa-
raíba distribuiu um total de 
8.792.926 doses de vacina aos 
municípios. 

Também nesta terça-fei-
ra, a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou novos 
275 casos de contaminação 

A Prefeitura de João Pes-
soa continua, hoje, a sua cam-
panha de vacinação contra a 
Covid-19 imunizando todos 
os públicos em vários pon-
tos espalhados por toda a ci-
dade. Além disso, a Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS) 
vai realizar o “Dia D Crian-
ça no Parque” com vacina-
ção de crianças entre cinco 
e 11 anos de idade. Essa ação 
será no Universal Park, em 
Água Fria, das 14h às 21h. 
A parceria com o parque de 
diversões vai presentear to-
das as crianças vacinadas 
na ocasião com um ingresso 
para os brinquedos. 

Os ingressos poderão ser 
utilizados logo após a vacina-
ção ou depois, tendo validade 
até a sexta-feira (1°), e garan-
te a criança brincar à vonta-
de no espaço, junto a um dos 
pais e/ou responsável que en-
trará como acompanhante.

Também para estimular a 
vacinação infantil, a Prefeitu-
ra, através de uma parceria da 
SMS e da Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope), pro-
gramou atividades circenses 
junto com a vacinação contra 
a Covid-19. Hoje, a vacinação 
acontece no Circo Montagem, 
no bairro Alto do Mateus, das 
14h às 20h. Cada criança imu-
nizada terá direito a ingres-
so para assistir a um espetá-
culo, assim como seus pais. 
É preciso apresentar docu-

mento oficial com foto, Cartão 
SUS ou CPF, e comprovante 
de residência em João Pessoa. 

Crianças de cinco a 11 
anos que tenham comorbi-
dades ou deficiência tam-
bém precisam apresentar 
laudo ou declaração médi-
ca que comprovem a doen-
ça. Para a segunda dose é ne-
cessário apresentar o cartão 
de vacinação e documento 
com foto.

Estão disponíveis tam-
bém primeiras doses para o 
público 12+, além de segun-
das doses da CoronaVac (28 
dias após a primeira dose), 
Pfizer (60 dias), AstraZeneca 
(90 dias) e Janssen. Pode to-
mar a terceira dose a popula-
ção com idade a partir de 18 
anos (120 dias após a segun-
da dose), imunossuprimidos 
(28 dias) e os trabalhadores 
de saúde (120 dias).

A aplicação da quarta dose 
é destinada para os indiví-
duos imunossuprimidos que 
tenham recebido a terceira 
dose há, pelo menos, 120 dias. 
Todos os públicos a partir dos 
12 anos – exceto os que opta-
rem pelo posto no Mangabei-
ra Shopping –, devem realizar 
o agendamento nas platafor-
mas da Prefeitura de João 
Pessoa: pelo aplicativo Vaci-
na João Pessoa ou site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br. As va-
gas são abertas sempre às 19h 
do dia anterior.

Estímulo à imunização infantilAna Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

pela Covid-19, sendo cinco 
casos considerados modera-
dos ou graves, com necessi-
dade de hospitalização para 
tratamento. Uma morte, ocor-
rida em 24 de março em hos-
pital público, foi registrada. 
A vítima foi uma mulher de 
84 anos, que residia em Ui-
raúna, sem comorbidades in-
formadas.

Com a atualização, a Pa-
raíba chega a 595.347 ca-
sos confirmados da doen-
ça, sendo 439.306 pacientes 
considerados recuperados e 
10.191 mortes, que estão dis-
tribuídos por todos os 223 
municípios. Até o momento, 

ainda de acordo com a SES, 
1.492.585 testes para diagnós-
tico da Covid-19 foram distri-
buídos para todas as cidades 
do estado.

De acordo com o Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar, apenas uma interna-
ção foi confirmada durante 
24 horas, considerando o in-
tervalo de publicação entre 
os boletins diários de segun-
da-feira e ontem, chegando 
ao total de 64 pacientes em 
tratamento nas unidades de 
referência em todo o estado. 

Os pacientes estão dis-
tribuídos em 14% de ocupa-
ção dos leitos de UTI (adulto, 

pediátrico e obstétrico) e 5% 
nas enfermarias para adul-
tos. Entre as macrorregiões 
de saúde, a região sediada 
por Campina Grande segue 
com as menores taxas, com 
2% de ocupação em UTI e en-
fermarias zeradas. 

Na Região Metropolitana 
de João Pessoa, os números 
são de 37%  de ocupação em 
leitos de UTI e 14% em enfer-
marias. Já no Sertão, os nú-
meros são de 14% de ocupa-
ção em leitos de UTI e 6% em 
enfermarias. Todos os núme-
ros das macrorregiões de saú-
de são relativos aos leitos es-
pecíficos para adultos.

São mais de três milhões de paraibanos que já tomaram duas doses ou a vacina de dose única

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Preparo
Profissionais 

que atuarão nas 
campanhas estão 

passando por 
capacitação  

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Vacina que será utilizada na campanha deste ano para imunizar contra a influenza protege contra a H3n2



Suspeitos não haviam sido localizados até o final da tarde de ontem; um deles é militar, que atirou contra esposa 

Homens tentam matar companheiras
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Duas tentativas de femi-
nicídio foram registradas em 
Santa Rita e Cabedelo, Re-
gião metropolitana de João 
Pessoa. Uma das vítimas, 
uma mulher de 27 anos, fe-
rida a golpes de faca, conti-
nua internada no Hospital 
de Emergência e Trauma de 
João Pessoa, enquanto que 
a outra vítima, de 50 anos, 
sofreu disparos de arma de 
fogo efetuados pelo seu ma-
rido, sendo atingida de ras-
pão no braço e na cabeça.

Os dois suspeitos de efe-
tuarem a agressão contra 
as mulheres, um deles mili-
tar reformado, até o final da 
tarde de ontem não haviam 
sido localizados. 

De acordo com relatos 
levados ao conhecimento 
da polícia, no bairro mar-
cos moura, em Santa Rita, 
um sargento reformado da 
Pm tentou matar a própria 
esposa. A tentativa de fe-
minicídio ocorreu na ma-
drugada de ontem. A mu-
lher contou que o marido 
teria chegado com sinais de 
embriaguez em casa e pas-
sou a discutir com a vítima. 

Na ocasião, o militar refor-
mado se armou com uma 
espingarda e disparou. O 
tiro atingiu o braço da mu-
lher de raspão. O suspeito 
fugiu. Na residência, a polí-
cia apreendeu uma pistola, 
arma usada no crime.

Em Cabedelo
Uma mulher de 27 anos 

continua no Hospital de 
Trauma após ter sido agre-
dida por arma branca. No 
boletim da unidade hospita-
lar a vítima passou por pro-
cedimento médico de emer-
gência e segue internada.

Consta de relato policial 
que a mulher sofreu oito 
golpes de faca produzidos 
por seu atual companhei-
ro. No hospital, ela conver-
sou com os policiais e con-
tou que estava em casa com 
o agressor e os filhos – que 
não são dele, quando se ini-
ciou uma discussão “banal”. 
O homem se armou com 
uma faca e agrediu a mu-
lher, depois fugiu. As crian-
ças estão na companhia do 
pai biológico e o agressor 
está sendo procurado.

em juripiranga

Quadrilha arromba 
banco e furta móveis

As Polícias Civil e mili-
tar estão realizando diligên-
cias para identificar e pren-
der o grupo que arrombou 
e praticou furtos na agên-
cia do Bradesco, na cidade 
de Juripiranga, na Paraíba. 
Do local os criminosos leva-
ram computadores e outros 
equipamentos.

O arrombamento acon-
teceu na madrugada de on-
tem, mas somente no iní-
cio da manhã vizinhos da 
agência verificaram que as 
portas do banco estavam 
quebradas e comunicaram 
o fato à polícia, que chamou 
o gerente.

Um aviso foi colocado 

na entrada informando 
que o atendimento estava 
suspenso por tempo inde-
terminado e que os clientes 
fossem a agências de muni-
cípios próximos, inclusive 
Itambé (PE).

Nem a polícia e gerência 
da agência informaram se 
os arrombadores levaram al-
guma quantia em dinheiro. 
Houve a informação de que 
o grupo teria sido visto nas 
proximidades de uma agên-
cia na cidade de Salgado de 
São Félix, localizada poucos 
quilômetros de Juripiranga. 
A polícia suspeita que os cri-
minosos tenham fugido em 
direção a Pernambuco.

na br-230

Colisão provoca engarrafamento 
próximo ao hospital de Trauma

Um acidente envolvendo 
três veículos provocou gran-
de engarrafamento no km 17 
da BR-230, sentido João Pessoa 
Cabedelo, próximo ao Hospi-
tal de Emergência e Trauma. 
De acordo com a Polícia Rodo-
viária Federal, o acidente foi 
do tipo colisão traseira.

O acidente, sem vítimas, 

aconteceu por volta das 10h 
de ontem deixando o trânsito 
lento e causando um grande 
engarrafamento. A lentidão 
no trânsito, segundo a própria 
PRF, foi provocada, também, 
por motoristas de outros veí-
culos que resolviam diminuir 
a velocidade e às vezes até pa-
rar para verificar o que havia 

ocorrido. A área onde ocor-
reu o acidente é considera-
da de velocidade moderada e 
com o impacto da colisão um 
dos veículos ficou sobre a vala 
do canteiro central, sendo ne-
cessário um guincho para re-
tirá-lo. Demorou cerca de uma 
hora para o trânsito voltar à 
normalidade.

desvendado

Trio suspeito da morte 
de presidiário é preso

Em Campina Grande 
policiais civis prenderam 
três suspeitos de envolvi-
mento no assassinato de 
Aleones de Oliveira Sou-
za. A vítima sofreu vários 
disparos de arma de fogo 
no dia 30 de novembro do 
ano passado, no bairro do 
Quarenta. Ele foi socorri-
do ao hospital, onde ficou 
internado e morreu no dia 
25 de dezembro, cerca de 
um mês depois.

De acordo com os in-
vestigadores civis, Aleo-
nes Souza estava cum-
prindo pena no regime 
semiaberto, com o uso de 
tornozeleira eletrônica, 

pois havia sido condena-
do por homicídio e tráfico 
de drogas. Ele teria volta-
do a traficar no bairro do 
Quarenta o que motivou 
sua morte.

Os agentes informa-
ram ainda que o mandan-
te do assassinato também 
é traficante sentenciado e 
cumpre pena com o uso de 
tornozeleira eletrônica. O 
condutor da moto e o garu-
pa, que mataram Aleones, 
também têm histórico cri-
minal, sendo o piloto um 
preso do regime semiaber-
to. Ele rompeu sua torno-
zeleira eletrônica 20 dias 
antes de matar a vítima.

importunação

Militar vai responder 
processo em liberdade

A Justiça cearense con-
cedeu a liberdade, com me-
didas restritivas ao cabo 
da Polícia militar da Paraí-
ba flagrado, na sexta-feira 
(25), por câmera de segu-
rança, praticando o crime 
de importunação sexual em 
um mercantil da cidade de 
mauriti (CE). Ele é lotado 
no 13o BPm, na cidade de 
Itaporanga.

A liberdade provisória 
foi concedida na audiên-
cia de custodia, quando 
foi aplicada fiança no valor 
de dez salários mínimos, 
o equivalente atualmente 
a R$ 12.120. No momento 
do flagrante o militar pa-

raibano estava de folga e 
na cidade onde reside seus 
familiares. 

Nota
A Polícia militar da Pa-

raíba emitiu nota, através 
da Corregedoria, vai abrir 
um procedimento interno 
contra o policial. 

A nota diz que o policial 
vai responder na Pm da Pa-
raíba, quanto na Justiça do 
Ceará. Ele é cabo lotado no 
13o BPm, onde se apresentou 
para trabalhar em funções 
administrativas no começo 
deste mês, após ter passado 
um período afastado para 
tratamento psicológico.

em mangabeira

Agentes flagram a venda de drogas
mais uma ação realiza-

da no bairro de mangabei-
ra, em João Pessoa, levou 
policiais das Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes 
e Roubos e Furtos de Veícu-
los e Cargas, a apreenderem 

várias drogas, a prisão de 
três pessoas e ainda a condu-
ção de uma jovem que esta-
va no local consumindo en-
torpecente. 

Segundo o delegado Bru-
no Germano, na casa foram 

encontrados cerca de 10 qui-
los de maconha e outras por-
ções de cocaína, além de ba-
lança de precisão, dinheiro 
e embalagens para fracionar 
a droga. 

De acordo com Germa-

no, três presos foram autua-
dos em flagrante pelo crime 
de tráfico  e, a lavratura de 
um Termo Circunstanciado 
de Ocorrência (TCO) contra 
uma pelo consumo de droga, 
sendo em seguida liberada.

Os policiais flagraram o momento em que a droga estava sendo comercializada em Mangabeira, Zona Sul da capital

Foto: Ascom/PCPB

Um dos veículos ficou na vala do canteiro central, sendo necessário o guincho para retirá-lo

Foto: Evandro Pereira

campina grande

PM realiza ação para conter
os crimes contra o patrimônio

O comandante do 10o 
BPm, coronel Francimar 
Lins, iniciou na segunda-
feira (28) operação com o 
objetivo de reprimir a cri-
minalidade na cidade de 
Campina Grande, prin-
cipalmente no horário de 
maior movimento na área 
comercial. No primeiro dia 
houve a apreensão de ar-
mas, munições e um par de 
algemas.

O material estava em 
um veículo Jetta, de cor pre-
ta. Francimar disse que a 
apreensão foi realizada por 
uma guarnição do Regimen-
to de Polícia montada duran-
te rondas na Travessa Goia-
nia, no bairro das Cidades. 
Os policiais desconfiaram do 
veículo, todo escuro, e resol-
veram abordar. 

No carro estavam Isaac 
Leandro Queiroz monteiro 
e Bruno Leite Albuquerque. 
O  motorista estava com um 
revólver calibre 38, municia-

do, com numeração raspada 
e o passageiro portava uma 
pistola 9mm, com 13 muni-
ções intactas. No veículo foi 
encontrado um par de al-
gemas, munições intactas e 
um notebook.

Ainda durante a ope-
ração outra guarnição do 
10o BPm prendeu João Vi-
tor da Conceição, 22 anos, 
morador do bairro Severino 

Cabral. Segundo o coman-
dante da unidade militar, 
a prisão aconteceu quan-
do Vitor saía de uma ótica, 
no centro da cidade, após se 
apoderar do celular da dona 
do estabelecimento e de R$ 
700 do caixa. Nos dois ca-
sos os presos e o material 
apreendido foram apresen-
tados na Central de Polícia 
de Campina Grande.

A dupla estava no carro escuro, com armas e munições

Foto: Ascom/10º BPM
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Cerca de duas mil pes-
soas, entre chefs renoma-
dos de diversas regiões 
do país, professores, es-
tudantes, pesquisadores, 
produtores e apreciadores 
de pratos especiais e ca-
chaça, estarão participan-
do,  a partir de amanhã, 
do 1º Congresso Brasileiro 
de Ecogastronomia e do 2º 
Festival Gastronômico Sa-
bores da Serra. O evento 
será aberto às 19h, no audi-
tório do Colégio Santa Rita, 
em Areia, com o objetivo 
de valorizar a economia e 
a gastronomia da região, e 
se estenderá até o domingo 
(3 de abril).

Segundo o presidente da 
Associação de Turismo Ru-
ral e Cultura de Areia (Atu-
ra), Leonaldo Andrade, o 
festival terá aulas práticas 
comandadas pelos chefs, 
rodas de discussão sobre 
alimentação, degustação de 
cachaça, exposição de pro-
dutores locais e apresenta-
ções culturais. Os artistas 
se apresentarão na Praça 
Central da cidade a partir 
das 18h. Na sexta-feira (pri-
meiro de abril) se apresen-
tarão Varal de Cabaré, DJ 
Gandhi e Jonas Sousa. Já 
no sábado, as atrações se-
rão Zezinho Sanfoneiro, DJ 
Gandhi e Yan Caio.

A abertura do 1º Con-
gresso Brasileiro de Eco-
gastronomia, acontecerá 
de forma especial com um 
jantar feito a seis mãos, por 
três chefs bastante conheci-
dos no mundo da gastrono-
mia: Taylla Brito, Benigna 
Alves e Matheus Rockenba-
ch. O jantar será realizado 
no restaurante Bambu Bra-
sil, na Pousada Villa Real. O 

Chefs de diversas regiões são esperados no 2o Festival Sabores da Serra e no 1o Congresso de Ecogastronomia

Evento deve reunir duas mil pessoas 
Festival sabores da serra 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

foco será a valorização das 
Pancs (Plantas alimentícias 
não convencionais) e os in-
sumos regionais, respeitan-
do os princípios da ecogas-
tronomia, principalmente a 
produção do alimento.

O evento tem a finali-
dade de valorizar a gas-
tronomia regional e toda 
sua riqueza histórica e cul-
tural. Durante o festival, 
chefs de diversas regiões 
do Brasil, juntamente com 
os melhores chefs e cozi-
nheiros do Brejo paraiba-
no, surpreenderão os par-
ticipantes do evento com 
as delícias que podem ser 
preparadas a partir dos in-
sumos da região.

Inscrições
As inscrições para os 

dois eventos continuam 
abertas e podem ser feitas 
acessando: even3.com.br/
ecogastronomiabrasil. Os 
participantes inscritos te-
rão acesso a todas as ofici-
nas. Reservas e informa-
ções podem ser feitas pelo 
@atura.areiapb ou através 
do número (83)3362-1559.

Seis mãos
Na abertura, 

será servido um 
jantar  especial 
feito por Taylla 
Brito, Benigna 

Alves e Matheus 
Rockenbach

Areia: berço de  
grandes nomes 
da cultura

A cidade de Areia, berço 
do pintor Pedro Américo e 
do escritor José Américo de 
Almeida, tem seu centro his-
tórico tombado pelo Iphan 
(Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional) 
desde 2006. Isso garante que 
seus prédios históricos sejam 
protegidos por lei federal, as-
segurando sua preservação 
contra danos ou reformas in-
devidas. Cerca de 420 imóveis 
são tombados em Areia.

O município também é 
muito conhecido por suas 
riquezas culturais, particu-
larmente o Museu de Pedro 
Américo, com inúmeras ré-
plicas dos quadros do mais 
célebre cidadão areiense, en-
tre eles a famosa obra “O Gri-
to do Ipiranga”, encomenda-
da a ele por Dom Pedro II. 
No Museu da Rapadura, lo-
calizado dentro do Campus 
da UFPB na cidade, o turista 
pode observar as várias eta-
pas da fabricação dessa igua-
ria e dos outros derivados da 
cana-de-açúcar, a exemplo 
da cachaça, sendo a areiense, 
considerada uma das melho-
res do país por seu incompa-
rável sabor.

Situada na microrregião 
do Brejo paraibano, a cidade 
fica na Serra da Borborema, a 
618 metros de altitude em re-
lação ao nível do mar. A po-
pulação estimada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
(IBGE), em 2021, era de 22.493 
habitantes. Dentre suas joias 
arquitetônicas, destacam-se o 
Teatro Minerva, inaugurado 
em 1858, e o Museu Casa de 
Pedro Américo. 

O festival terá degustação de cachaça, exposição de produtores locais e apresentações culturais

Gastronomia

Restaurante inclui cachaça no menu

A finalidade do evento é valorizar a gastronomia regional e toda sua riqueza histórica e cultural

As inscrições para o evento continuam abertas; os participantes terão acesso a todas as oficinas

  Foto: Cláudia Brandão/Divulgação Foto: Cláudia Brandão/Divulgação

Foto: Cláudia Brandão/Divulgação

Foto: Cláudia Brandão/Divulgação

artesanato

Feirinha da Economia 
Solidária termina amanhã

O mês de março se en-
cerra no Centro Adminis-
trativo Municipal (CAM), 
com mais uma edição da 
Feirinha da Economia Soli-
dária, organizada pela Pre-
feitura de João Pessoa por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social (Se-
des). O evento acontece hoje 
e amanhã, nos corredores 
do CAM.

Das 8h às 15h, os funcio-
nários públicos, servidores 
e público em geral pode-
rão conhecer o que é pro-
duzido pelo artesanato lo-
cal, encontrando artigos de 
decoração, vestuário, moda 
praia em crochê, acessórios, 
além de gastronomia e co-
mercialização de peixes e 
plantas ornamentais. 

“Movimentar a eco-
nomia criativa e solidá-
ria ajuda a reforçar nosso 
artesanato local com uma 
amostra da diversidade e 
qualidade do que é produ-
zido por nossa gente”, re-
forçou Felipe Leitão, secre-
tário da Sedes.

O programa de Econo-
mia Solidária da Prefeitu-
ra atualmente conta com 
mais de 200 artesãos. No 
local estão sendo seguidas 
todas as normas sanitárias 
vigentes, como o distancia-
mento social, disposição de 

álcool em gel, além do uso 
de máscaras.

Para fazer parte do pro-
grama e expor suas peças, 
os interessados devem se 
dirigir até a Diretoria de 
Segurança Alimentar e Nu-
tricional (Dessan), que fica 
na Sedes, no Centro Admi-
nistrativo Municipal, em 
Água Fria. Lá, o interessa-
do preencherá um formu-
lário, onde constam infor-
mações sobre o perfil do 
artesão, sua modalidade 
de produto e outras infor-
mações.

Inaugurado sábado (26) 
no município de Maturéia, 
onde está localizado o Pico 
do Jabre (ponto mais alto da 
Paraíba), o Maturi Restô che-
ga ao mercado da gastrono-
mia paraibana com um di-
ferencial: a consultoria do 
empresário Maurício Car-
neiro, que é estudioso, apre-
ciador e especialista em ca-
chaças. 

“Fui convidado pelo ca-
sal Teca Costa e Bertran Fei-
toza para indicar e compor a 
carta de cachaças do restau-
rante Maturi Restô, localiza-
do numa bucólica área rural, 
aos pés do Pico do Jabre”, ex-
plica Maurício Carneiro, que 
é membro da Academia Pa-
raibana da Cachaça.“Trata-
sedo primeiro restaurante 
do Brasil a ter seu menu to-
talmente harmonizado com 
cachaças”, destaca.

A consultoria para o Ma-
turi Restô foi realizada com 
o apoio do Sebrae Paraíba 
por meio do Programa Se-
braetec. Durante o trabalho, 
Maurício Carneiro fez a Car-
ta das Cachaças e o menu de 
harmonização, além de dar 
o treinamento para a equipe 
do bar e da cozinha do esta-
belecimento. 

A Carta das Cachaças do 
restaurante conta com pro-
dutos 100% paraibanos, sele-
cionados por Maurício Car-

neiro dentre as melhores 
cachaças produzidas na Pa-
raíba. Ao todo, foram har-
monizados 51 pratos, cada 
um com um tipo de cachaça.
Já no treinamento da equipe, 
o consultor trabalhou com 
uma base teórica e prática, 
que incluiu orientações so-
bre a forma correta de de-
gustar o tradicional destila-
do brasileiro.

De propriedade do casal 
de empresários Teca Costa 
e Bertran Feitoza, o Matu-
ri Restô funciona de sexta-
feira a domingo a partir das 
11h, com um menu regional 
e contemporâneo. A arquite-
tura do local preza pela sus-
tentabilidade —com decora-
ção rústica, mas refinada—, e 
os clientes poderão desfrutar 
do ambiente e suas iguarias 
enquanto apreciam a vista 
do Pico do Jabre, que possui 
1.197 metros de altitude. O 
município de Maturéia está 
localizado a 311,5 Km de João 
Pessoa e a 44,1 Km de Patos. 

Harmonia
“A harmonização é a 

complementação da bebida 
com a comida e vice-versa. E 
ela pode contribuir para evi-
denciar os pontos fortes de 
cada uma delas, tornando o 
ato de comer e de beber bem 
mais impactante, ao revelar 
toques e nuances de sabores 

que passariam despercebi-
dos sem essa combinação”, 
explica Maurício Carneiro. 

E foi isso que o especialis-
ta fez ao se debruçar sobre o 
menu do Maturi Restô, que é 
assinado pela chef Teca Cos-
ta. “Em vários momentos, 
conversei e brinquei com os 
condimentos e sabores dos 
pratos e das cachaças, bus-
cando a harmonia entre eles. 
Creio ter chegado a um resul-
tado bem satisfatório”, afirma 
Maurício Carneiro. 

Conforme o especialista, 
a cachaça hoje está no mesmo 
patamar dos grandes destila-
dos do mundo. “O produto 
vem passando por um pro-

cesso de melhoria contínua: 
uma verdadeira revolução 
nos seus processos de pro-
dução, de envelhecimento, de 
apuro da qualidade e de for-
mação dos blends”, afirma o 
consultor.

 “O diferencial desse tra-
balho”, destaca Maurício 
Carneiro,“está em quebrar 
paradigmas relacionados às 
possibilidades da cachaça, 
que ainda é percebida por 
muitas pessoas, infelizmen-
te, como um produto inferior 
a outros destilados. Daí nossa 
proposta, em parceria com o 
Maturi Restô, de valorizar a 
cachaça, dando-lhe o status 
de produto gourmetizável”.

Foto: Divulgação

Maturi Restô contou com a consultoria de Maurício Carneiro

Exposição
Público vai 
encontrar o 

que é produzido 
pelo artesanato 

local, como 
artigos de 
decoração, 
vestuário, 

gastronomia 
e plantas 

ornamentais
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Amanhã, atriz paulista será a primeira entrevistada do ano da temporada 2022 do projeto virtual do Fest Aruanda

Bete Mendes: arte, política e resistência
‘Live de Cinema’

Em 1975, ela integrou o 
elenco da primeira mon-
tagem do espetáculo 
Gota d'Água, drama es-

crito pelo paraibano Paulo Pon-
tes (1940-1976) e o carioca Chico 
Buarque e que se tornou um clás-
sico da dramaturgia brasileira. 
Atualmente, é uma das artistas 
mais talentosas não só da sua ge-
ração, mas também do país. Tra-
ta-se da atriz paulista Bete Men-
des, que participa da edição que 
abre a temporada 2022 da ‘Live 
de Cinema’, promovida pelo pro-
jeto de extensão ‘Aruandando no 
Campus’, cujo tema é “Arte, po-
lítica e resistência”. O bate-pa-
po será realizado amanhã, com 
transmissão ao vivo a partir das 
18h, pelo canal do Fest Aruanda 
no YouTube.

“Foi emocionante poder par-
ticipar de Gota d’Água, em sua 
primeira montagem. Minha con-
vivência com Paulo Pontes, Chi-
co Buarque, Bibi Ferreira, Gianni 
Ratto, o diretor, Dori Caymmi, o 
diretor musical, e todo o elenco 
foi adorável. Como exemplo de 
censura, em tempo de governos 
autoritários, em 1975, quando 
estreamos, era obrigatório fazer 
um espetáculo para os censores, 
às vésperas da estreia. Fizemos 
o espetáculo para três funcioná-
rios, que implicaram com algu-
mas palavras do texto, todo em 
poesia, resultando em um mu-
tirão de Chico e Paulo Pontes 
para mudar algumas palavras, 
e nós, ensaiando, nervosos com 
a hipótese de ser proibido o es-
petáculo. O resultado foi: suces-
so absoluto, de terça a domingo, 
com duas sessões aos sábados e 
domingos, e nós, muito felizes”, 
relembrou Bete Mendes, em en-
trevista concedida para o Jornal 
A União.

A relação de Bete Mendes 
com a Paraíba tem se registra-
do algumas vezes, ao longo do 
tempo. “Participei de muitos en-
contros falando sobre o filme 
Eles Não Usam Black-Tie, como no 
11° Fenart, em João Pessoa, em 
2005, convidada por meu gran-
de amigo, o professor e cineasta 
Bertrand Lira, que me emocio-
nou muito, pois, além da exibi-
ção e conversa sobre o filme, re-
cebi uma homenagem especial, 
na Mostra de Cinema e Vídeo", 
disse a atriz. “Acompanho com 
muita alegria alguns atores pa-
raibanos, com a especial felici-
dade de ser amiga de quase to-
dos. Marcélia Cartaxo, Soia Lira 
e Zezita Matos, maravilhosas 
atrizes. Pacarrete é maravilhoso! 
Atores: Buda e Nanego Lira (sou 
fascinada pelo talento da famí-
lia Lira). Excelentes atores”, co-
mentou ela.

A atriz também falou sobre 
o tema a ser debatido duran-
te a ‘Live de Cinema’ amanhã. 
“Penso que arte, política e resis-
tência têm uma relação direta. 
Arte sempre é criada com liber-
dade. É essencial observarmos 
que a política, que faz parte de 
nossas relações humanas, sem-
pre está atenta à criação artísti-
ca, mesmo que haja uma com-
preensão equivocada de ‘Não 
sou política/o’. Somos todos se-
res políticos, e ao realizarmos 
nossa arte, temos que ter cons-
ciência de que só com liberdade 
e respeito a quem cria, podemos 
realizar nossas obras, e apresen-

tá-las. Resistência é exatamente a 
ação de quem trabalha com arte, 
pois temos em nossa realidade, 
infelizmente, posturas conser-
vadoras, alimentadas por ações 
contra qualquer inovação que a 
arte apresenta. Podemos elen-
car inúmeras situações históri-
cas de proibições a obras de arte. 
Em nosso cinema brasileiro, já ti-
vemos muitas obras censuradas, 
impedidas de serem exibidas, 
por um chamado ‘padrão moral’ 
que nos remete à Idade Média”, 
analisou a atriz.

‘Esta Noite Seremos Felizes’
“Tenho a felicidade de ter o re-

conhecimento por meu trabalho 
como atriz”, confessou Bete Men-
des, ao falar sobre sua carreira. E 
admitiu ter feito pouco cinema. 
“Mas me sinto muito feliz pela 
participação em cada filme que 
participei. Tenho também a ale-
gria de ter participado em muitos 
Festivais, como convidada, fazen-
do parte de júris, sempre em con-
tato com o nosso cinema. Minha 
participação em Eles Não Usam 
Black-Tie me deixou muito feliz”, 
garantiu a artista.

Bete Mendes acrescentou ser 
apaixonada pelo teatro. “O palco 
nos ensina a atuar, a cada dia, em 
cada espetáculo. E o teatro nos 
leva à televisão, ao cinema. Esta-
mos em cena, no palco, em qual-

quer espaço, seja na TV, no cine-
ma, ou no próprio teatro. Cada 
novo trabalho, em qualquer dos 
três, é um desafio, é muito bom 
estar em cena. Tenho especial 
carinho por alguns trabalhos: 
no teatro, Gota d'Água; no cine-
ma, Eles Não Usam Black-Tie; na 
televisão, a novela Rei do Gado, e 
a minissérie A Casa das Sete Mu-
lheres. Não é uma preferência, fo-
ram trabalhos que me deixaram 
muito feliz”, comentou a atriz, 
que também está envolvida em 
novo trabalho. “Estou partici-
pando de um curta-metragem, 
Esta Noite Seremos Felizes, argu-
mento e direção de Diego dos 
Anjos, no qual contraceno com 
o maravilhoso Othon Bastos. Há 
um projeto de longa, mas sem 
previsão”, informou ela. 

Num dia como o de amanhã, 
31 de março, o Brasil começou a 
viver, a partir de 1964, uma di-
tadura que se estendeu até 1985. 
Bete Mendes guarda lembranças 
daqueles momentos. “Minha ati-
vidade política começou quando 
eu era muito jovem, ainda estu-
dante, pois fui vítima, como mi-
lhões de brasileiras e brasileiros, 
do golpe civil/militar que nos 
jogou em décadas de obscuran-
tismo, repressão, violência e re-
trocesso. Como várias mulheres 
e homens, fiz parte da resistên-
cia, lutando para recuperarmos 

a democracia. Essa resistência 
me levou ao Partido dos Traba-
lhadores, no qual fui uma das 
fundadoras. Hoje não sou filia-
da ao PT, nem a nenhum parti-
do, mas continuo petista e posso 
voltar a me filiar a qualquer mo-
mento. Minha identificação com 
o PT é total. Creio que a arte tem 
uma importância imensa no âm-
bito político. Só como exemplo 
atual, todas e todos nós lutamos, 
em todo o Brasil, pela aprovação, 
no Congresso Nacional, das Leis 
Paulo Pimenta, Aldir Blanc 1 e 2. 
Tivemos sucesso, pois todas e to-
dos temos consciência do dever 
do Estado em criar condições 
para a produção artística, e não 
para destruí-la, como o que acon-
teceu nos últimos anos”, afirmou 
a artista paulista.

A atriz também fez uma ava-
liação da gestão do presidente do 
Brasil, Jair Bolsonaro. “O Governo 
atual fez questão de destruir to-
das as possibilidades de trabalho 
artístico, acabando com o Minis-
tério da Cultura, criando impedi-
mentos às instituições públicas de 
fomento às artes, especialmente o 
cinema e o teatro, usando agen-
tes militares para administrar as 
áreas culturais, com ações pro-
gramadas, por exemplo, de aca-
bar com o Arquivo Nacional, colo-
car à venda o Palácio Capanema, 
vetar as verbas nacionais para a 

educação pública, no intuito, gra-
víssimo, de acabar com as univer-
sidades federais, acabar com as 
Rádios Nacional e MEC, inúme-
ras ações de destruição do que foi 
conquistado até hoje. A classe ar-
tística, hoje, como sempre, se co-
loca em defesa da democracia. É 
muito bom ver as manifestações, 
em todo o país, de repúdio a este 
governo. Acho que não há a ne-
cessidade de cada uma, cada um, 
se posicionar politicamente, mas 
todas e todos terem consciência 
de que é necessário sempre haver 
a interlocução com as instituições, 
pois devemos dialogar defenden-
do os valores democráticos, com a 
defesa da arte no Brasil”, avaliou 
Bete Mendes. 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
oficial no YouTube do 

Fest Aruanda
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Dentre os novos 
projetos, a artista 

participa de um 
curta-metragem 

chamado ‘Esta 
Noite Seremos 

Felizes’, no qual 
ela contracena com 
outro veterano das 
telas: Othon Bastos

“É essencial 
observarmos 
que a política, 
que faz parte de 
nossas relações 
humanas, 
sempre está 
atenta à criação 
artística, 
mesmo que 
haja uma 
compreensão 
equivocada 
de ‘Não sou 
política/o’

Bete Mendes
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Colunista colaboradora

GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

A juventude é gloriosa, poderosa, pode 
tudo e tenta ser tudo.  A história do 
mundo está recheada de jovens 

poderosos, criativos, sonhadores. Muitos deles 
viveram há séculos, mas não perdem a mania 
de ser jovens e ainda exercem uma poderosa 
influência sobre os jovens de hoje. Enquanto 
escrevo essas palavras, miro a cara sorridente 
de um jovem impetuoso, corajoso, cabeludo, 
que queria mudar o mundo, principalmente 
a América Latina. Mas não foi bem acolhido 
pelos seus contemporâneos e... morreu 
tragicamente, ainda jovem.

Seu nome? Ernesto Che Guevara, ou 
simplesmente, El Che. Sua cara risonha ilustra 
a capa do livro que adquiri em Cuba: El Che 
em Combate, de 2014. A epígrafe do livro diz 
que “El hombre se hace imenso contemplando 
la inmensidad”, uma epígrafe assinada por 
ninguém menos que o lendário José Martí. 

Minha viagem a Cuba foi um desabrochar 
de surpresas e alegrias. Embora seja um povo 
sofrido, o cubano traz no rosto uma alegria de 
viver que ninguém lhe tira.

El Che nasceu na cidade argentina de 
Rosário, em 14 de junho de 1928 e morreu na 
Bolívia em 1967. Sua vida foi marcada por 
turbulência e ações revolucionárias. Perseguido 
pela CIA, não demorou muito a encontrar 
a morte. Sua vida pode ser acompanhada 
vendo-se o filme de Walter Salles, Diários de 
Motocicleta. Em 2017 saiu um documentário, 
uma coprodução produzida pela Argentina e 
Cuba para a Netflix.

Che Guevara foi o herói que alimentou a 
imaginação da estudantada dos anos 1960 e 
nada que a CIA e os órgãos de propaganda 
americana possam fazer poderá apagar o 
brilho do seu carisma, como não conseguiram, 
retratá-lo apenas como um bandido, um 
assassino sanguinário. O Che exerceu um 
apelo muito forte, um fascínio até sobre as 
mentes da juventude dos anos 1960 e 1970, 
sequiosa por heróis aventureiros, com forte 
apelo romântico. Isso Walter Salles conseguiu 
mostrar no seu filme. Mesmo de longe, aqui 
do Brasil, consegui acompanhar um pouco 
das suas campanhas pela América Latina, e 
chorei por ele quando foi finalmente abatido 
na Bolívia.

Guevara se colocou frontalmente contra o 
imperialismo americano (Davi contra Golias), 
que não queriam deixar Cuba, palco de seus 
desejos sensuais, da prostituição barata e fácil 
para os detentores de dólares. Cuba tornou-
se uma potência na área educacional e na 
área da saúde, mantendo pesquisas em áreas 
avançadas da saúde. Educação para todos é 
o lema pós-revolucionário da Ilha de Cuba. O 
turismo está voltando para a Ilha e é bom ver, 
constatar, de perto que Cuba tem muito o que 
oferecer em belezas naturais, em artesanato 
em música. O filme Buena Vista Social Club, 
de Win Wenders, que rodou o mundo e mostrou 
o que é que Havana tem para conquistar o 
turista, desempenhou um importante papel na 
retomada do turismo cultural em Cuba.

Nomes como os de José Marti e Che Guevara 
estão indissociavelmente ligados à história 
contemporânea de Cuba e da América Latina 
como um todo.

Vale a pena ir conhecer aquela linda pérola 
do Caribe, suas cercanias, absorver um pouco 
da sua história, que tanto influenciou a história 
política da América Latina, na segunda metade 
do século 20.

Referências:
Jimenez, Antonio Núnez. El Che em 

Combate (La Campaña Guerrillera en Cuba 
Central). Fundación Antono Nuñez Jimenez, 
La Habana, 2014.
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A juventude
do Che

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Não sei se vocês souberam, mas 
aconteceu um babado fortíssimo 
na cerimônia do Oscar no último 
domingo… Coda - No Ritmo do Co-
ração passou a perna no recordista 
de indicações Ataque dos Cães e ven-
ceu o grande prêmio da noite, acre-
ditam?! Sarcasmos à parte, tanto já 
foi debatido, mastigado, remastiga-
do, cuspido e engolido sobre o que 
aconteceu entre Will Smith e Chris 
Rock, que hoje me reservo a escre-
ver sobre o prêmio em si. E, nova-
mente, a maior premiação global 
de cinema mostrou que quase nun-
ca é sobre premiar excelentes fil-
mes que saem da tradicional his-
tória de amor.

Fiz uma maratona gostosa em 
uma semana. Ainda assim, não con-
segui assistir todos os indicados a 
melhor filme (faltou Drive My Car, 
O Beco do Pesadelo e Licorice Pizza). 
Conversando com amigos e lendo 
a opinião de algumas pessoas da 
área cinematográfica (entre jorna-
listas e produtores), era quase con-
senso que o grand prix ficaria en-
tre Ataque dos Cães, drama de Jane 
Campion, Coda - No Ritmo do Cora-
ção, de Siân Heder, e Duna, de De-
nis Villeneuve. 

Aí vinham os cálculos subjeti-
vos: Coda - No Ritmo do Coração é um 
ótimo e tocante filme, mas não tem 
uma narrativa inovadora, nem uma 
direção atípica ou trilha sonora in-
comum; Duna, uma excelente ficção 
científica, talvez fosse experimental 
demais para garantir, de fato, a esta-
tueta de ouro em qualquer categoria 
senão técnicas; por fim, Ataque dos 
Cães marca todas as caixas de um 
excelente filme, em questão de ro-
teiro, trilha sonora, fotografia, per-
formances, direção, e pode agradar 

tanto o público de “festival de arte” 
quanto o público “o que tem na Net-
flix?”. Na minha opinião pessoal, o 
mais merecido. Na opinião prática, 
era o mais lógico. 

E isso parecia ainda mais pro-
vável quando Jane Campion subiu 
ao palco para receber o Oscar na 
categoria de Melhor Direção. Não 
cumprida a tradição, o filme en-
trou para a lista que contém Roma 
(2018), O Resgate do Soldado Ryan 
(1998), O Pianista (2002) e algumas 
outras películas promissoras ano 
sim, ano não. 

Agora interrompemos esta colu-
na imparcial na medida para chamar 
o quadro “Mereceu ou Não Mere-
ceu (baseado unicamente na perfor-
mance do filme)?”. Melhor Ator para 
Will Smith (King Richards): não me-
receu! (Cumberbatch, de Ataque dos 
Cães, merecia); Melhor Figurino para 
Cruella: mereceu!; Melhor Canção 
Original para ‘No Time To Die’: não 
mereceu! (‘Be Alive’, de Beyoncé, me-
recia); Melhor Fotografia para Duna: 

não mereceu! (A Tragédia de Macbeth 
merecia); Melhor Roteiro Original 
para Belfast: mereceu!; Melhor Ator 
Coadjuvante para Troy Kotsur (Coda): 
mereceu!; Melhor Atriz Coadjuvan-
te para Ariana DeBose (Amor, Subli-
me Amor): mereceu!

Tapas e tretas à parte, são as ex-
pectativas e as apostas que causam 
o buzz da premiação desde o mo-
mento em que são anunciados os in-
dicados. Sem ter outro evento com 
esta projeção e magnitude global, o 
Oscar “é o que tem pra hoje” mes-
mo mostrando que mais do mesmo 
é premiado a cada nova edição. O 
que me parece ultimamente é que 
numa tentativa de limpar sua ima-
gem de um prêmio feito de, e para, 
o “homem branco estadunidense” 
(não é só da boca pra fora: em 2016, 
93% dos seis mil membros da Aca-
demia eram brancos, sendo 76% ho-
mens), o Oscar se cobre ora de uma 
tentativa de representatividade que 
não é genuína, ora de escolhas in-
sossas e óbvias.

E o Oscar de Melhor Filme vai para…
‘Coda - No Ritmo do Coração’! Mereceu?

Foto: Divulgação

O glossário de
‘A Paraíba e seus problemas’

A língua nacional tem 
“rr” e “ss” finais... Deve ser 
utilizada sem os plebeísmos 
que lhe afeiam a formação. 
Brasileirismo não é corrupt-
ela nem solecismo. A plebe 
fala errado; mas escrever é 
disciplinar e construir. (José 
Américo de Almeida.

Ao t rabalharmos os 
aspectos léxicos da obra 
A Paraíba e seus Proble-
mas, de José Américo de 
Almeida, novos desafios 
se nos apresentam uma 
vez que o autor, de uma 
grande formação clássica 
linguística e literária, usa 
uma linguagem bastante 
não usual, que demonstra 
o conhecimento técnico e 
científico, levando-nos ao 
estudá-la, a buscar os sen-
tidos de seus termos em di-
cionários e obras específi-
cas de outras ciências que 
não a linguagem do uso do 
dia a dia encontrada nos 
dicionários de Língua Por-
tuguesa.

Sentindo tal dif icul-
dade, principalmente jun-
to aos leitores não espe-
cialistas e aos estudantes, 
é que decidimos juntar-nos 
a outros trabalhos, livros, 
teses, dissertações e arti-
gos que já existem sobre o 
tema, a fim de complemen-
tar alguns estudos específi-

cos sobre a linguagem tão 
especial de José Américo 
de Almeida.

Esperamos, assim, poder 
ajudar os estudiosos do au-
tor, dando-lhes novas visões 
de sua linguagem culta, es-
pecialmente de seu léxico. 
Seguem alguns exemplos:

Abarracamento – Con-
junto de barracas armadas 
num certo local. Lugar no 
qual se erguem muitas bar-
racas, um acampamento. 
...pela imprensa coeva, como 
que se escuta ainda o alari-
do dos abarracamentos, nos 
despenhos de supremas des-
graças. p. 203.

Famulagem – Conjun-
to de fâmulos; criadagem. 
Sinônimo de criadagem. 
Essa mestiçagem forma também 
o grosso da famulagem das ci-
dades. p. 525.

G at u n i c e  –  Ro u b o, 
afano, desvio, dilapidação, 
esbulho. Guarda, em regra, 
o decoro da família e alto grau 
de probidade. É rara a gatunice 
nessas paragens. p. 542.

Ladravazes – Grande 
ladrão. Quem seria de irrogar 
a Pedro II – o puritano do livro 
negro – a ignomínia dos ladra-
vazes de 1877? p. 694.

Quartilhos – Antiga me-
dida de líquidos, cerca de 

meio litro. Com as sementes 
obteve ele, sem seguida, oito 
cuias (seis meio quartilhos e 
três quartos). p. 604.

R a m e r r ã o  –  Ru í d o 
sucessivo e monótono. 
Repetição fastidiosa. Serão, 
quando menos, excelentes fei-
tores, corrigindo, pouco a pou-
co, o ramerrão das fazendas. 
p. 495.

Uberdade – Qualidade 
do que possui alta capaci-
dade produtiva; fertili-
dade. Seguem-se as várzeas, 
cuja uberdade foi o maior fa-
tor do povoamento da Paraí-
ba. p. 569.

José Américo de Almei-
da tornou-se um nome 
marcado na Paraíba e no 
Brasil, não só por suas ativ-
idades políticas, por suas 
administrações durante 
as secas no Nordeste, mas, 
também, por suas ativi-
dades literárias, sendo o 
autor de obras da maior re-
percussão no meio literário 
e político, a exemplo de A 
Bagaceira.

Ao retomar a leitura de 
A Paraíba e seus Problemas 
nos deparamos com uma 
linguagem culta da melhor 
qualidade. O autor usa ter-
mos e expressões de outras 
ciências muitas vezes difí-
ceis de serem entendidos 
mesmo pelo leitor culto.

Sentindo essas dificul-
dades é que resolvemos 
real izar uma pesquisa 
bastante cuidadosa sobre 
o léxico dessa linguagem. 
Assim é que surgiu este 
trabalho: Glossário de A 
Paraíba e seus Problemas, 
onde pesquisamos em dif-
erentes Dicionários de 
Língua Portuguesa e Di-
cionários Digitais, o sen-
tido de palavras não cor-
rentes no falar atual de 
nossa gente.

Socorro Aragão

“(...) o autor, de 
uma grande 
formação 
clássica 
linguística 
e literária, 
usa uma 
linguagem 
bastante não 
usual, que 
demonstra o 
conhecimento 
técnico e 
científico

Foto: Alberto Korda/Reprodução

Che fotografado por Alberto Korda em 5 de março de 1960

Cumberbatch, de ‘Ataque dos Cães’, merecia a estatueta dourada de Melhor Ator



Não deve ser necessariamente um álbum, pode 
ser uma dessas caixas não muito grandes, 
de madeira ou de papelão, essas últimas, 

das que usamos para proteger algum presente 
que pretendemos ofertar. Caixa de sapato já acho 
que não fica bem, pois o que vai dentro dessa arca 
improvisada merece nossa consideração e respeito. 
Estou falando do quê? Das fotografias, meus 
amigos, minhas amigas.

Também fui me adaptando a essas 
modernidades de se ter um arquivo no 
computador ou no celular, onde vamos 
armazenando nossas fotografias, mas não é a 
mesma coisa do que era lá nos “antigamente” 
quando levávamos os rolos de filmes para serem 
revelados. Havia o de doze, os de vinte e quatro, 
os de trinta e seis poses e ficávamos aguardando 
a revelação naquela expectativa de saber como 
haviam saídos as fotos. Recebíamos tudo num 
envelope junto com os negativos. Estes últimos, 
ali no banco de reservas, caso quiséssemos uma 
nova cópia daquelas chapas. Era mais sedutor, 
mais glamoroso, ou não era?

Depois de reveladas eram dispostas num 
álbum. Tenho vários deles e muito das fotografias 
que tenho comigo estão também organizadas em 
caixas de madeira compradas numa papelaria 
da cidade. Envernizei essas caixas e as tenho com 
muito cuidado numa prateleira da minha estante 
de livros. Afinal, está ali a história de minha vida, 
ou parte dela.

Por falar em fotografias, quantas das minhas eu 
perdi: nas mudanças de residência, no divórcio, as 
que ficaram na casa dos meus pais, mas guardei 
muitas. São testemunhas importantes de minha 
passagem por este planeta. No meu mais antigo 
desses registros, lá estava eu com uma bola que 
presumo fosse colorida na mão, de óculos que 
haviam me colocado sobre o nariz e de pijama de 
flanela, todo pimpão. Minha mãe fora dar à luz à 
minha irmã e alguém estava ali me enchendo de 
mimos para que eu suportasse a ausência materna. 
Eu tinha pouco mais de um ano.

O que me fez escrever aqui acerca das 
fotografias? Já dei a pista: saudade! Isso mesmo, 
essas imagens, esses registros são danados para 
nos abrirem algumas cortinas e lá vamos nós 
viajando no tempo e nas recordações. Foi o que fiz 
neste primeiro sábado de outono. Vasculhei uma 
pequena canastra repleta dessas lembranças e lá 
fui eu viajando no bonde do tempo. 

Os retratos de minha infância quando íamos 
passar as festas de fim de ano na casa dos avós 
em Campos do Jordão. Eita, gente querida! 
Muitos ainda por aqui atestando a longevidade 
da família. Depois os tempos de adolescente, 
a primeira namorada (quantas promessas que 
não se concretizaram), imagens da maturidade 
dando aulas em cursinhos abarrotados de 
alunos, a fase adulta, dois casamentos e por aí 
fui. Mas desta vez me concentrei nos filhos e a 
evolução que testemunhei desses rebentos. Sete! 
Foi minha modesta contribuição à densidade 
demográfica. 

Algumas dessas fotografias machucaram este 
coração aqui que anda dando uma rateada vez 
ou outra: as fotos dos filhos que fizeram aquela 
viagem que não estava no combinado. Minha vida 
foi subtraída duas vezes. Nessas horas, diante 
desses registros, um denso cipoal de lembranças 
vem nos envolver e cobrar da alma coisas como, 
por exemplo, o último beijo que não demos.

Chamou-me atenção uma foto de minha filha 
Janaína, a primogênita. Lá em Ribeirão Preto, 
pequenina ainda. Devia ter uns três anos, no 
máximo. Cabelos presos à “maria-chiquinha”, 
vestindo um biquíni que mal escondia o que lhe 
cabia esconder. Toda sorridente, como que se o 
porvir fosse uma campina florida e um bosque 
verdejante. Penso que as crianças bem amadas 
veem o mundo desse jeito. Então, a maquininha 
chamada saudade começou a rodar o filme e 
fui fraquejando diante daquelas imagens que 
passavam à minha frente como um filme em 
cinemascope. 

Era geniosa e ciumenta, a danadinha. Vivia 
agarrada com nosso cão, o Argos. Naqueles anos 
eu viajava muito, lecionando em cursinhos, mas 
quando eu chegava a menina era um grude comigo. 
Gostava de ouvir histórias e música caipira. 

Entrou cedo para escola, com a irmã um ano 
mais nova. Certa vez a professora lhe perguntou 
se sabia de alguma história e ela de pronto 
apresentou uma lista: Três boiadeiros, Chico 
Mineiro, Boi Soberano, Menino da porteira... Era 
sua paixão infantil por esse gênero musical. Nessa 
época eu lhe ensinei o que eu diria ser um mantra. 
Eu perguntava a ela: Como você me ama, filha? E 
ela respondia: Perdidamente. Eu gostava de fazer 
esse interrogatório só para me exibir diante de 
visitas e parentes. Hoje eu aqui amargando minha 
saudade e só querendo que de onde ela possa 
estar que me perguntasse: Como você me ama, 
pai? Eu iria responder: Perdidamente! O que mais 
eu poderia dizer?

Crônica 
  Em destaque

O álbum e
algumas caixas

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Fundação Espaço Cultural da Paraí-
ba (Funesc) exibe hoje, às 19h, pelo canal 
da Funesc no YouTube (youtube.com/
TVFunesc), um programa especial do 
‘De Repente na Rede’, produzido como 
um “esquenta” para o ‘De Repente na Es-
trada’ do mês de abril. Nele, o apresen-
tador Iponax Vila Nova fará uma intro-
dução dos dois participantes da atração, 
Helânio Moreira e Felipe Pereira, ambos 
do Rio Grande do Norte.

Os poetas cantadores estarão na 
próxima sexta-feira (dia 1º), às 20h, no 
Teatro Municipal Dona Chicota, em 
Cuité (PB), onde acontecerá a quarta 
edição do ‘De Repente na Estrada’, ini-
ciativa que vem percorrendo, presen-
cial e mensalmente, diversas cidades 
paraibanas, com a finalidade de difun-
dir a cultura da poesia popular pelo in-
terior do estado.

De acordo com Iponax, no programa 
de hoje os telespectadores terão uma 
oportunidade de “passear” pelo proje-

to itinerante, conhecendo todas as eta-
pas, histórias dos cantadores, suas ha-
bilidades, rimas e trabalhos, contados 
através de estrofes de Helânio Moreira 
e Felipe Pereira.

O acesso ao ‘De Repente na Estrada’ 
é gratuito e será apresentado exclusiva-
mente em formato presencial (median-
te uso correto de máscaras e apresen-
tação de passaporte vacinal) no Teatro 
Municipal de Cuité.

Funesc promove um ‘esquenta’ para a apresentação do projeto em Cuité

‘De Repente na Estrada’ 
faz prévia na internet

Cultura PoPular

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
no YouTube da Funesc

Da Redação
Foto: Rede Social/Facebook

Cantador e poeta Felipe Pereira (RN)

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

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

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

EM cartaz
ESTREIA

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

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

mE TIRA DA mIRA (Brasil. Dir: Hsu Chien. Co-
média. 12 anos). Roberta (Cleo 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

Jake Gyllenhaal planeja o maior assalto a banco de Los Angeles em ‘Ambulância - Um Dia de Crime’
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Abertura de temporada faz parte das celebrações de 10 anos do Programa de Inclusão Através da Música e das Artes

Prima aborda educação e cultura
Debate Virtual

Conhecida como “A Guerreira 
do Mato” e criadora do canal do 
Museu do Agricultor na Internet, 
Clemilda Inácio é uma das parti-
cipantes da edição de abertura da 
temporada 2022 do Projeto ‘Prima 
Convida’, cujo tema é “Educação e 
Cultura”. O debate virtual aconte-
ce hoje, com transmissão ao vivo, 
a partir das 18h30, pelo canal Pri-
ma PB no YouTube. Mediado por 
Mari Santana, o evento aconte-
ce dentro da programação que 
celebra os 10 anos do Programa 
de Inclusão Através da Música e 
das Artes e ainda terá a presença 
da gestora de Patrimônio Cultu-
ral da Escola Viva Olho do Tempo 
(Evot), Penhinha Teixeira.

“Considero esse tema a ser 
debatido no evento muito im-
portante, porque a cultura está 
eternizada através da educação. 
Eu luto com isso, tanto que criei, 
há cinco anos, o Museu do Agri-
cultor na cidade de onde sou na-
tural, Monteiro. Percebi que exis-
te museu para tudo, mas não um 
dedicado para aquele agricultor 
humilde, simples, e que luta en-
frentando dificuldades no co-
tidiano. Por isso, criei esse Mu-
seu no Sítio Limitão, onde nasci 
e fica na Zona Rural da cidade, e 
que reúne objetos antigos, como 
arado, enxada e foice, além de do-
cumentos e costuma ser visitado 
por alunos”, disse Clemilda.

Além do Museu, Clemil-
da Inácio, que é agricultora de 
produtos orgânicos e é mais co-
nhecida por sua luta na área do 
associativismo rural, também 
pretende falar sobre o canal Mu-
seu do Agricultor no YouTube, 
que criou com Diego Pereira e no 
qual posta vídeos abordando vá-
rios temas, a exemplo da cultura 
popular nordestina, a agricultu-
ra, a mulher e o homem do cam-
po. Atualmente, o canal já conta 
com mais de 19 mil inscritos e um 
acervo de quase 500 vídeos.

Filha de agricultores, Clemil-
da Inácio da Silva Bezerra nasceu 
em 1972. “Meus pais não tinham 
condições e, aos seis anos de ida-
de, fui morrar na cidade de Mon-
teiro para estudar e onde fiquei na 
casa de uma tia. Quando voltava 
para o sítio dos meus pais, perce-
bia a diferença que faz a educa-
ção”, relembrou ela. Na idade adul-
ta, morou no Rio de Janeiro, teve a 
oportunidade de conhecer a Euro-
pa, chegando a pensar em morar 
fora do Brasil, na busca de melho-
res condições de vida. No entan-
to, suas raízes falaram mais forte 
e regressou a Monteiro, onde deci-
diu ficar e dedicar-se à agricultura.

A outra convidada da inicia-
tiva do Prima, Penhinha Teixei-
ra, é quilombola, griô aprendiz, 
estudante de Pedagogia, educa-
ção do campo e gestora de Patri-
mônio Cultural da Congrega-
ção Holística da Paraíba – Escola 
Viva Olho do Tempo, localizada 
no bairro de Gramame, na cida-
de de João Pessoa.

As edições mensais do ‘Pri-
ma Convida’ vão se estender 
até o próximo mês de novem-
bro, sempre com transmissão 
pelo mesmo canal no YouTube. 
O Programa é uma política pú-
blica do Governo do Estado da 
Paraíba desenvolvida pela Se-
cretaria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia, em par-
ceria com a Secretaria de Estado 
da Cultura.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
oficial no YouTube do 

Prima PB

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Jabuti 2022
literatura

A Câmara Brasileira do Livro 
anunciou a 64ª edição do Prêmio 
Jabuti. As inscrições vão até 26 de 
maio e podem ser realizadas no Por-
tal de Serviços da CBL.

Pelo sexto ano consecutivo, os va-
lores das inscrições não foram altera-
dos. E, pelo segundo ano consecuti-
vo, haverá um desconto de 10% para 
todas as inscrições realizadas nos 
primeiros 30 dias, das 12h de hoje até 
as 23h59 do dia 27 de abril (horário de 
Brasília). A promoção é válida para 
todos os participantes: Associados 
CBL, Autores Independentes, Asso-
ciados Entidades Congêneres e Não 
Associados da CBL e também para 
todos os tipos de inscrição, Obra in-
dividual ou Coleção.

“Cada uma das mudanças promo-
ve o amplo acesso ao maior prêmio do 
livro brasileiro. Realizar as inscrições 
por meio da plataforma de serviços da 
Câmara Brasileira do Livro oferece o 
acesso fácil para todos os participan-
tes. Manter o mesmo valor de inscri-
ção e o desconto democratiza ainda 
mais o acesso”, destaca Vitor Tavares, 
presidente da CBL.

Os autores vencedores de cada 
categoria recebem a estatueta e o 
prêmio de R$ 5 mil (exceto Livro 
Brasileiro Publicado no Exterior). O 
vencedor da categoria Livro no Ano 
será premiado com a estatueta e o 
valor de R$ 100 mil. Caso a obra pre-
miada seja uma coautoria, o prêmio 
em dinheiro é dividido, após a de-
dução dos impostos legais. Os edi-
tores das publicações premiadas são 

contemplados com a estatueta do 
Prêmio Jabuti.

“A partir de 2018, o Prêmio Jabuti 
tem se tornado a cada ano mais abran-
gente. O resultado das últimas edi-
ções, especialmente a de 2021, mostra 
a força do livro como instrumento de 
democratização do conhecimento e 
da arte. Com 20 categorias, a premia-
ção se desenha em quatro eixos: Li-
teratura, Não Ficção, Produção Edi-
torial e Inovação, de onde vem todo 
o seu alcance”, ressalta Marcos Mar-
cionilo, curador da edição.

Personalidade Literária
A cada ano, o Prêmio Jabuti cele-

bra as figuras fundamentais da arte 
e do pensamento em um país ávi-
do por inclusão e representativida-
de. Em 2022, a homenageada é Sue-
li Carneiro. Escritora e filósofa, ela é 
um dos principais nomes na luta con-
tra a desigualdade étnico-racial e de 
gênero no país. Fundadora do Gele-
dés – Instituto da Mulher Negra, Sue-
li lutou pela implementação de cotas 
raciais nas universidades, por maior 
representatividade nas produções te-
levisivas nacionais e pela dignidade 
da mulher negra.

“É um orgulho contar com a con-
sagração de Sueli Carneiro como ho-
menageada do Jabuti 2022. A filósofa 
e escritora é uma grande pensadora 
do feminismo negro brasileiro, além 
de ser ativista do movimento antirra-
cista e defensora dos direitos huma-
nos. Nada melhor do que poder des-
tacar sua vida e obra em mais esta 
premiação”, destaca Vitor Tavares, 
presidente da CBL.

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do Prêmio 
Jabuti

Homenageada da edição é a escritora e filósofa Sueli Carneiro

Foto: André Seiti/Itaú Cultural/Divulgação

Edição terá a gestora de Patrimônio Cultural da Escola Viva Olho do Tempo, Penhinha Teixeira (E), e a criadora do canal do Museu do Agricultor na Internet, Clemilda Inácio (D)
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O Porto de Cabedelo vai 
ter sua capacidade de mo-
vimentação de cargas am-
pliada em 57%. A melho-
ria será possível a partir 
dos três contratos para a 
obra de dragagem do canal 
de acesso e bacia de evolu-
ção do porto paraibano, su-
pervisão e monitoramento 
ambiental da obra de dra-
gagem, e implantação do 
pátio de regulação de ca-
minhões, Truck Center. Os 
contratos, que somam mais 
de R$ 97 milhões em recur-
sos próprios do Estado, fo-
ram assinados ontem, pelo 
governador João Azevê-
do, no Porto de Cabedelo. 
A obra deve ser executada 
ainda esse ano. 

A necessidade de au-
mentar o calado do por-
to vem sendo discutida há 
muitos anos, e a realização 
desse projeto permitirá que 
navios de maior porte che-
guem até o município. A 
obra também vai ampliar 
a capacidade de exportação 
e importação de produtos 

para a Paraíba. “Por muitas 
vezes, a falta de decisão po-
lítica de fazer fez com que 
vivêssemos todo esse tem-
po na busca sempre da rea-
lização desse sonho”, de-
clarou o governador. 

Ele lembrou que outras 
obras de dragagem foram 
realizadas, mas não atin-
giram o calado de 11 me-
tros de profundidade com 
uma maré de 1,6 metro. A 
bancada da Paraíba che-
gou a colocar recursos den-
tro do orçamento da União 
para que isso fosse realiza-
do. Porém, quando assu-
miu o Governo do Estado, 
em janeiro de 2019, em au-
diência no Ministério da 
Infraestrutura, foi infor-
mado de que os R$ 60 mi-
lhões destinados à obra ha-
viam sido transferidos para 
o Porto de Santos (SP) sob 
o argumento de que não se 
poderia comparar o movi-
mento do Porto de Cabede-
lo ao de Santos. 

O governador afirmou 
que a justificativa não foi 
aceita e, a partir daí, veio a 
decisão de fazer a obra com 
recursos próprios do Esta-

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) apro-
vou, por unanimidade, na 
sessão desta terça-feira (29), 
o Projeto de Lei 3.022/2021, 
de autoria do presidente da 
Casa, Adriano Galdino, que 
estabelece que as pessoas 
diagnosticadas com esqui-

zofrenia sejam assistidas  em 
todos os níveis de atenção 
à saúde estabelecidos pela 
Rede de Atenção Psicosso-
cial. Durante sessão, à ALPB 
também deu posse à deputa-
da Rafaela Camaraense, que 
assume vaga após licença do 
deputado Chió. 

O presidente Adriano 
Galdino propõe que sejam 
realizadas ações para a defe-
sa e garantia de direitos, pro-
teção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, trata-
mento, reabilitação psicosso-
cial, inclusão, trabalho, bem 
como a geração de renda.  

“A esquizofrenia ainda é 
uma doença pouco conhe-
cida pela sociedade, sem-
pre cercada de muitos ta-
bus e preconceitos. Apesar 
de não ter cura, a esquizo-
frenia pode ser bem contro-
lada com medicamentos an-
tipsicóticos, ministrados pelo 

psiquiatra, além de outras te-
rapias, como psicoterapia e 
terapia ocupacional, como 
forma de ajudar o paciente a 
se reabilitar e reintegrar à fa-
mília e à sociedade”, disse o 
presidente. 

 Os deputados aprovaram 
também o  PL 3.704/2022, de 

autoria do Governo do Es-
tado, que garante a propor-
cionalidade do subsídio dos 
agentes fiscais tributários de 
mercadorias em trânsito em 
80% do estabelecido para os 
agentes fiscais de tributos es-
taduais, atendendo a um plei-
to antigo dos profissionais. 

Rede de Atenção

Pessoas com esquizofrenia terão atendimento especial

A solenidade de assi-
natura foi acompanhada 
por diversos políticos, en-
tre eles, o prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena, que 
elogiou a iniciativa. Ele 
afirmou que essa é uma 
contribuição para o esta-
do da Paraíba porque há 
muitos anos há uma luta 
para melhorar a capacida-

de e produção do Porto de 
Cabedelo. 

O prefeito avaliou que, a 
elevação do calado vai per-
mitir aumentar a capacida-
de dos navios, chegando a 
45 mil ou 50 mil toneladas. 
“Isso vai gerar um frete 
mais barato para João Pes-
soa, vai gerar economia dos 
produtos que aqui chegam, 

como também os que serão 
exportados melhoram sua 
capacidade de competir no 
mercado”, observou.

Cícero Lucena disse ain-
da que está próxima a ado-
ção, pelo Governo Federal, 
do sistema de cabotagem 
no Brasil. Assim, parte das 
mercadorias, principal-
mente as de maior volume, 

serão transportadas pelos 
portos, podendo sair do Rio 
Grande do Sul, do Paraná, 
do Norte para a Paraíba. 
“E isso, sem dúvida, vai co-
locar Cabedelo com capa-
cidade de competir nesse 
mercado, gerando empre-
go, renda e, consequente-
mente, melhorando a vida 
da Paraíba”, afirmou. 

Prefeito de João Pessoa aplaude projeto

Movimentação de cargas poderá aumentar em 57% com dragagem do canal de acesso e bacia de evolução

Cabedelo terá capacidade ampliada
cAnAl de Acesso

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Fotos: Evandro Pereira- Francisco França/Secom-PB

João Azevêdo autorizou investimentos de R$ 97 milhões em obras da dragagem e implantação do pátio de regulação de caminhões em Cabedelo, durante solenidade no cais do porto, ontem

do. Ele ressaltou que só o 
contrato da dragagem está 
orçado em R$ 83 milhões. 
“Nós sabemos exatamen-
te o reflexo que isso trará 
para a economia da Paraí-
ba”, enfatizou. “Para mim, 
é uma alegria muito gran-
de porque estamos deixan-
do aqui uma ação que será 
um legado para o futuro”. 

João Azevêdo destacou 
que o Porto de Cabede-
lo possui uma localização 
fantástica e sua capacida-
de de atrair principalmente 
cabotagem – transporte fei-
to entre portos do mesmo 
país – com os demais por-

tos da região é muito gran-
de. Ele frisou que a con-
quista é fruto do trabalho 
de muita gente. “A decisão 
política é tomada pelo go-
vernador. Entretanto, para 
que isso ocorra, é preci-
so que muitas mãos este-
jam juntas, lutando para 
se atingir esse objetivo”, 
acrescentou. 

Além disso, o governa-
dor lembrou que a obra vai 
contribuir para solucionar 
um problema urbano que 
envolve os caminhões de 
carga sem local para esta-
cionar. Com a construção 
do Truck Center, espaço 

onde ficarão os caminhões, 
o porto terá mais agilida-
de operacional. “Acima de 
tudo, vamos resolver um 
problema de mobilidade 
urbana que Cabedelo so-
fre com a quantidade de 
caminhões muito grande 
aqui perto do porto”, disse 
Azevêdo. 

A presidente da Com-
panhia Docas, Gilmara Te-
móteo, afirmou que é um 
momento histórico para o 
Porto de Cabedelo. “Eu es-
tou muito feliz por estar vi-
vendo, junto com essa co-
munidade, esse momento 
histórico para o Porto de 

Cabedelo”, ressaltou. Ela 
afirmou que essa obra não 
seria possível sem a deter-
minação e o olhar visio-
nário do governador João 
Azevêdo. “Agradeço, so-
bretudo, pelo posiciona-
mento do governador João 
Azevêdo, de decidir colo-
car o Porto de Cabedelo em 
outro patamar. Nós esta-
mos virando a chave e esse 
é só o começo”, afirmou. “A 
entrega da dragagem do 
Porto de Cabedelo já tem 
um cronograma que é de-
safiador e apertado, mas é 
um cronograma para ser 
executado ainda esse ano”.
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A quantidade de jovens 
que decidiram tirar o títu-
lo de eleitor pela primeira 
vez na Paraíba diminuiu, 
em comparação com as úl-
timas eleições. Para o pleito 
de 2022, apenas 19 mil jovens 
entre 15 e 18 anos pretendem 
votar. O número represen-
ta 37% do que foi registrado 
em 2020, que teve cerca de 
50,8 mil alistamentos. Os da-
dos foram divulgados ontem 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). 

Ainda resta pouco mais 
de um mês para os demais 
adolescentes decidirem, já 
que o prazo termina no pró-
ximo dia 4 de maio, no en-
tanto, o número já é consi-
derado uma regressão para 
o Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba (TRE), segun-
do o secretário de Tecnologia 
do TRE-PB, José Cassimiro. 

O secretário explicou que 
mesmo faltando 35 dias o 
número é baixo. “É um nú-
mero abaixo do que tínha-
mos em 2020 e 2018. Hoje o 
percentual não chega a 1% 
do nosso eleitorado. Temos  
uma quantidade de jovens 

que é menos da metade da 
quantidade de idosos com 
mais de 80 anos, é um per-
centual baixo em relação a 
eleição passada”, comentou.

A diferença fica ainda 
maior quando os números 
atuais são comparados com 
os das eleições de 2012. Há 10 
anos, 108,5 mil jovens decidi-
ram fazer o alistamento para 
votar. Em todo o país, qua-
tro milhões de jovens che-
garam a emitir o título pela 
primeira vez. Desde então, 
o percentual foi de queda na 
Paraíba e no Brasil, com ex-
ceção das eleições de 2016, 
que obteve um expressivo 
aumento. 

Em 2014, foram 60,1 mil 
alistamentos na Paraíba e 2,4 
milhões no país; em 2016 fo-
ram registrados 78,2 mil de-
missões no Estado e 3,3 mi-
lhões no Brasil; enquanto em 
2018 esse número foi de 52,6 
mil e 2,5 milhões, respecti-
vamente. 

Na opinião de José Cassi-
miro, a descrença do brasilei-
ro com a política afetou no 
alistamento dos jovens. “De-
sestimula um pouco, já que é 
facultativo, eles não buscam 
a Justiça Eleitoral para fazer 
o título”, comentou. 

O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) 
vota hoje a indicação de lis-
ta tríplice para o Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraí-
ba (TRE-PB), durante a 4ª 
sessão ordinária adminis-
trativa. Além disso, outros 
nove processos da pauta de 
julgamentos serão aprecia-
dos. Destaque para o Cadas-
tro Eletrônico de Tradutores 
juramentados e de Intérpre-
tes, o pedido de remoção e o 

projeto de resolução. A indi-
cação de lista tríplice é para 
a vaga de Membro Efetivo, 
na categoria de Jurista do 
TRE-PB. A vaga é em virtu-
de do término do segundo 
biênio do juiz-membro Ar-
thur Monteiro Lins Fialho.

Da relatoria da Presidên-
cia do TJ, desembargador 
Saulo Henriques de Sá e Be-
nevides, serão julgados o an-
teprojeto de lei que institui 
a gratificação de Atividade 

Especial para servidor su-
prido do TJPB; o pedido de 
remoção para a 1ª Vara Mis-
ta da Comarca de Itabaiana, 
de 2ª Entrância, pelo critério 
de merecimento; e a Resolu-
ção nº 13/2022, ad referen-
dum do Tribunal Pleno, que 
regulamentou o pagamento 
das verbas rescisórias e cré-
ditos aos magistrados e ser-
vidores que passarem à ina-
tividade. Além disso, será 
apreciado o projeto de re-

solução que disciplina, no 
âmbito da Justiça Estadual 
de 1º e 2º Graus, o Cadastro 
Eletrônico de Tradutores ju-
ramentados e de intérpre-
tes, para atender às neces-
sidades de tradução, versão 
e interpretação de voz e do-
cumentos, nos processos ju-
diciais. Além de controlar 
os pagamentos das ativida-
des realizadas, no âmbito do 
TJPB, em casos de beneficiá-
rios da justiça gratuita.

A senadora Daniella Ri-
beiro anunciou que vai se 
filiar ao Partido Social De-
mocrático (PSD) e presidir 
a direção estadual do parti-
do na Paraíba, na próxima 
sexta-feira. Segundo a par-
lamentar, o convite partiu 
do presidente nacional Gil-
berto Kassab. Na data, tam-
bém ocorrerá a filiação de 

outras lideranças políticas. 
Segundo explicou Da-

niella, ela foi convidada por 
Kassab para o PSD pela sua 
trajetória política. Ela agra-
deceu pelo convite e con-
fiança em conduzir o par-
tido na Paraíba, e disse que 
espera contribuir positiva-
mente no PSD. 

A senadora agradeceu 

ao presidente do Partido 
Progressistas, Ciro Noguei-
ra, com quem afirmou ter 
uma excelente relação pro-
fissional. Ela ressaltou ain-
da que deve continuar a 
parceria de trabalho. “Agra-
deço a confiança deposi-
tada em mim e continua-
remos juntos trabalhando 
pelos interesses do povo”, 

declarou. Daniella Ribeiro 
iniciou sua trajetória po-
lítica como vereadora em 
sua cidade natal, Campi-
na Grande, em 2008. Em 
seguida, foi deputada es-
tadual por dois mandatos. 
Em 2018, Daniella foi eleita 
como a primeira senadora 
pela Paraíba, com cerca de 
831 mil votos. 

Tribunal de Justiça decide hoje nomes para a 
lista tríplice para o TRE em sessão ordinária

Senadora Daniella Ribeiro se filiará ao PSD na 
sexta-feira e vai presidir o partido na Paraíba

membro efetivo

mudança

Faltando pouco mais de um mês para fim do alistamento, jovens que tiraram o título são 37% do registrado em 2020

Cai número de novos eleitores na PB
eleições de outubro

A sessão de ontem da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa foi marcada por uma 
discussão acalorada entre os 
vereadores Zezinho do Bo-
tafogo (Cidadania) e Mar-
muthe Cavalcante (Repu-
blicanos). O bate-boca foi 
originado por informações 
desencontradas, por par-
te dos parlamentares, de li-
beração de emendas impo-
sitivas. 

O início da discussão foi 
com qual orçamento foi exe-
cutado o calçamento de ruas 
no bairro Valentina de Fi-
gueredo, que segundo o ve-
reador Marmuthe Caval-
cante teria sido feito através 
das emendas impositivas de 
sua autoria. O parlamentar 
também acusou o colega Ze-
zinho do Botafogo de que-
rer tentar tirar ‘proveito’ no 
bairro, onde reside e é a sua 
principal base de atuação. 

“Moro em João Pessoa, 
no bairro de Cruz das Ar-
mas, há muitos anos. Tenho 
base de atuação parlamen-
tar nesta localidade, assim 
como vários outros políticos 
tem. Nunca tive problema 
com colegas que tem mui-
tos amigos lá. João Gonçal-

ves, Felipe Leitão, Mikika 
Leitão, todos eles tem atua-
ção no bairro e nunca manti-
ve briga com nenhum deles. 
Todos, tem seu espaço. Ago-
ra não tenho culpa se vou no 
Valentina e as pessoas pe-
dem para fazer foto comi-
go. E em relação as emen-
das impositivas vereador, 
elas ainda não foram libe-
radas. E R$ 140 mil não dá 
para calçar uma rua”, dis-
se Zezinho, que ocupava a 
Tribuna da Casa Napoleão 
Laureano. 

Em seu à parte, Marmu-
the respondeu que, assim 
como Zezinho é solicitado 
para fazer fotos com mora-
dores do Valentina, ele tam-
bém é requisitado para pou-
sar ao lado de moradores de 
Cruz das Armas. “Vossa Ex-
celência é que não é mais so-
licitado para fazer fotogra-
fias com os cidadãos do seu 
bairro”, alfinetou o vereador. 

Em relação a liberação 
e execução de obras com as 
emendas impositivas, Mar-
muthe explicou que foi o se-
cretário de infraestrutura 
de João Pessoa, Rubens Fal-
cão, que lhe passou a infor-
mação.

Com o objetivo de esti-
mular práticas de capacita-
ção, incentivar a cultura de 
integridade e da ética nos 
diversos agentes públicos, 
a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, através da Se-
cretaria Executiva de Inte-
gridade, Governança e Pre-
venção à Corrupção (SEIG), 
realiza o 2º Workshop de 
Governança, Integridade e 
Prevenção à Corrupção, em 

parceria com a RGB – Rede 
Governança Brasil, hoje, a 
partir das 9h.

O evento acontecerá na 
modalidade virtual, através 
da plataforma Zoom Sym-
pla e será ministrado pelo 
secretário executivo adjunto 
do Ministério do Meio Am-
biente, Daniel Catelli.

Apresentando o tema 
“Programa de integridade 
e o papel da alta administra-

ção”, o workshop terá como 
público-alvo, a alta adminis-
tração da Prefeitura de João 
Pessoa, bem como todos os 
servidores e colaboradores 
que estarão convidados a 
trabalhar em um novo mo-
delo pautado por governan-
ça, integridade e prevenção 
à corrupção.

Segundo o secretário da 
SEIG, Kléber Marques, a in-
tenção do evento é alinhar os 

servidores e a administração 
aos objetivos estratégicos e 
às políticas de conformida-
de que serão estabelecidas 
a partir do que foi traçado 
como diretriz de Política de 
Governança Pública no Mu-
nicípio de João Pessoa e es-
tabelecido no Programa de 
Integridade e Compliance 
da Administração Pública 
Municipal – FAROL.

“O workshop confirma o 

interesse e a preocupação do 
governo municipal em fa-
zer uma gestão ética, proba, 
visando sempre, o cuidado 
com nossa cidade”, destacou.

Julianna Espínola, di-
retora de Prevenção à Cor-
rupção da SEIG, reitera que 
“os servidores da Prefeitu-
ra de João Pessoa ganham 
com esse 2º Workshop pro-
movido pela SEIG, uma vez 
que trará um maior conheci-

mento sobre os temas asso-
ciados ao Compliance e Pro-
grama de Integridade”.

Daniel Catelli é procu-
rador Federal, especialista 
em Direito Administrativo 
e mestre em Administração 
Pública. Atualmente ocupa 
o cargo de secretário execu-
tivo adjunto do Ministério 
do Meio Ambiente, já tendo 
ocupado os cargos de asses-
sor especial.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Observando esse per-
centual, o TSE criou diver-
sas campanhas para estimu-
lar essa faixa-etária a votar, 
como a Semana do Jovem 
Eleitor, que ocorreu do dia 
14 a 18 de março. Em todo 
o país, o número de jovens 
nessa faixa etária que se alis-
taram para votar nas Elei-
ções 2022 chegou a 854,6 mil. 
O número foi comemora-
do pela Justiça Eleitoral, ten-
do em vista que nas últimas 
eleições houve uma queda 
no número de alistamento 
de jovens. 

Segundo José Cassimi-
ro, as campanhas da Justiça 
Eleitoral, com a colaboração 

de artistas e digitais influen-
cers, contribuíram para que 
houvesse um aumento signi-
ficativo. “O que a Justiça Elei-
toral deseja é ter o maior nú-
mero de eleitores possível, 
para legitimar ainda mais as 
candidaturas daqueles que 
forem eleitos. Para isso rea-
lizamos campanhas, junto 
com isso alguns artistas, por 
sua conta e risco, também co-
meçaram a convidar os jo-
vens”, disse. 

Como emitir?
Desde o ano passado, 

como forma de prevenir o 
contágio pelo novo coronaví-
rus, é possível fazer a emis-

são do título de forma on
-line, por meio do sistema 
TítuloNet, utilizando com-
putador, tablet ou celular. 
Basta acessar o sistema, se-
lecionar a opção “não tenho” 
na guia “Título de eleitor” e 
preencher todos os campos 
indicados com dados pes-
soais, como nome completo, 
e-mail, número do RG e lo-
cal de nascimento.

Além dessas informa-
ções, é preciso anexar pelo 
menos quatro fotografias ao 
requerimento para compro-
vação da identidade. A pri-
meira delas é uma fotografia 
(selfie) segurando um do-
cumento oficial de identi-

ficação. As duas seguintes 
são da própria documenta-
ção utilizada para compro-
var a identificação da pri-
meira foto.

Por fim, é necessário jun-
tar um comprovante de re-
sidência. Homens com ida-
de entre 18 e 45 anos devem 
enviar ainda o comprovan-
te de quitação com o serviço 
militar. As imagens devem 
estar totalmente legíveis. 
Caso contrário, a solicitação 
pode ser negada pela Justiça 
Eleitoral. O pedido de emis-
são do documento também 
pode ser acompanhado pela 
internet: basta acessar a guia 
“Acompanhar Requerimen-
to” e informar o número do 
protocolo gerado na primei-
ra fase do atendimento.

Após o processamento 
dos dados – caso não haja 
pendências –, pode-se bai-
xar o aplicativo e-Título no 
celular e, assim, utilizar a 
versão digital do documen-
to, dispensando o título em 
papel. O app permite o aces-
so fácil e rápido às suas infor-
mações pessoais armazena-
das no banco de dados da 
Justiça Eleitoral. Esse proce-
dimento pode ser feito até o 
dia 4 de maio.

na câmara

Sessão tem debate e troca 
de farpas entre vereadores

Até agora, apenas 19 mil jovens entre 15 e 18 anos tiraram o título de eleitor este ano na Paraíba

Foto: TSE

Prevenção à corruPção

Prefeitura da capital realiza workshop de integridade
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Em recado indireto ao pre-
sidente da República, Jair Bol-
sonaro, o presidente da Petro-
bras, Joaquim Silva e Luna, 
afirmou ontem que, passados 
25 anos da abertura do setor 
de petróleo e gás natural, a 
Petrobras ainda tem dificul-
dade de explicar para a socie-
dade que precisa operar como 
uma empresa privada, já que 
compete com outras petrolei-
ras no mercado interno e in-
ternacional. Dessa maneira, 
justificou Silva e Luna, a es-
tatal não pode fazer política 
pública nem partidária, o que, 
segundo o general, “tem gen-
te que não entende”.

As declarações foram da-
das em palestra na inaugu-
ração, em Brasília, da Esco-
la Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magis-
trados da Justiça Militar da 
União.

A falta de comunicação 
com a sociedade sobre o pre-
ço dos combustíveis teria sido 
um dos argumentos de Bol-
sonaro para o anúncio da de-
missão do militar do cargo 
na noite de segunda-feira, 28.

Silva e Luna assumiu a 
presidência em abril do ano 
passado, no lugar de Rober-
to Castello Branco, demitido 
pelo mesmo motivo.

Para o lugar do militar, foi 
indicado o economista Adria-
no Pires, também contrário à 
interferência do Governo na es-

tatal. A indicação de ainda pre-
cisa ser aprovada pela assem-
bleia de acionistas da estatal.

Silva e Luna lembrou que, 
em 2018, a empresa recebeu 
R$ 6,8 bilhões do Governo 
para segurar os preços do die-
sel e acabar com a greve dos 
caminhoneiros, que chegou a 
parar o país, dando a enten-
der que, como segue os pre-
ços do mercado, uma redução 
deveria vir novamente do go-
verno, e não da estatal.

Destacou ainda que as de-
cisões na Petrobras não são 
monocráticas e que existem 
21 órgãos de controle fiscali-
zando suas ações, sendo uma 
das empresas mais controla-
das do mundo, afirmou.

“Decisões tomadas são 
coletivas, não há lugar para 
aventureiros”, afirmou Silva 
e Luna, destacando que pelo 
desempenho dentro das re-
gras do livre mercado a es-
tatal recebeu no ano passado 
nove prêmios de conformida-
de e governança.

Presidente diz que a estatal tem dificuldade de explicar à sociedade que precisa operar como empresa privada

Petrobras não faz política partidária
Declaração De Silva e luna

n 

Para o lugar 
do militar, foi 
indicado o 
economista 
Adriano Pires, 
também 
contrário à 
interferência 
do Governo 
na estatal

Denise Luna e 
Guilherme Pimenta
Agência  Estado

Joaquim Silva afirmou que as decisões na Petrobras não são monocráticas e que existem 21 órgãos de controle fiscalizando suas ações

apóS DemiSSão De ribeiro

Reitor do ITA está cotado para o MEC

O atual reitor do Institu-
to Tecnológico de Aeronáu-
tica (ITA), Anderson Ribei-
ro Correia, está sendo cotado 
para substituir Milton Ribei-
ro, que foi exonerado nesta 
segunda-feira do Ministério 
da Educação (MEC). Ribei-
ro pediu para deixar o cargo 
depois de denúncias de cor-
rupção envolvendo favoreci-
mento a pastores, que faziam 
parte de um gabinete para-
lelo, reveladas pelo Estadão.

Segundo apurou o Esta-
dão, Correia tem recebido 
ligações de integrantes do 
Centrão para sondá-lo sobre 
a possibilidade de assumir o 
posto. Nesta terça-feira, 29, 
ele teria ainda uma conver-

sa com o líder do PL na Câ-
mara, Altineu Cortes (RJ).

O reitor, de acordo com 
interlocutores, estaria dis-
posto a aceitar o cargo e 
acredita que seria uma boa 
opção técnica, mas também 
alinhada aos evangélicos e 
ao Centrão. O presidente Jair 
Bolsonaro já chegou a con-
siderar Correia para subs-
tituir Abraham Weintraub, 
mas depois desistiu e optou 
por Ribeiro.

Correia havia sido indi-
cado por deputados da ala 
evangélica, como Sóstenes 
Cavalcante (PL-RJ) e Mar-
cos Feliciano (PL-SP). Diante 
dos escândalos envolvendo 
Ribeiro, Sóstenes deu de-
clarações dizendo que o en-
tão ministro não tinha sido 
sua indicação e lembrou de 

sua preferência por Correia. 
Agora, no entanto, a indica-
ção está partindo de políti-
cos ligados a Valdemar Costa 
Neto, presidente nacional do 
PL, e não pelos evangélicos.

 Currículo
Correia é engenheiro ci-

vil formado pela Universi-
dade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) e mestre pelo 
ITA. Ele fez ainda doutorado 
em engenharia de transpor-
tes na Universidade de Cal-
gary, no Canadá.

No governo Bolsonaro, 
Correia já foi presidente da 
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Ensino 
Superior (Capes) e deixou o 
cargo depois de se volunta-
riar e passar na seleção para 
reitor do ITA.

Ele também fez parte do 
grupo militar que trabalhou 
na transição do governo Bol-
sonaro e ajudou a compor o 
ministério de Ricardo Velez. 
Desde a saída de Velez, pri-
meiro ministro da Educação 
de Bolsonaro, o nome do rei-
tor surge como substituto.

O líder da oposição no Se-
nado, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), apresentou um 
requerimento de instala-
ção de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
na Casa para investigar as 
suspeitas de corrupção no 
Ministério da Educação, 
apontando possíveis crimes 
cometidos pelo ex-ministro 
Milton Ribeiro e pelo presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro. A atuação de um ga-
binete paralelo operado por 
pastores no MEC, envolven-
do até mesmo cobrança de 
propina em contrapartida à 
liberação de recursos para 
escolas, foi revelada pelo jor-
nal O Estado de S. Paulo.

Após a demissão do mi-
nistro, senadores pressio-
nam pela abertura de uma 
investigação que apure a 
atuação de pastores na pas-

ta e a destinação de verbas 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE).

Milton Ribeiro é investi-
gado na Polícia Federal por 
denúncias de envolvimen-
to com um esquema de cor-
rupção operado por pasto-
res no ministério.

O chefe da pasta pediu 
demissão 10 dias após a pu-
blicação da primeira de uma 
série de reportagens do jor-
nal O Estado de S. Paulo que 
revelou a atuação do gabine-
te paralelo do MEC com co-
brança de propina até mesmo 
em barras de ouro, em troca 
da liberação de recursos fede-
rais para a construção de es-
colas por prefeituras.

      Requerimento
O requerimento do sena-

dor aponta pelo menos cinco 
suspeitas de crime envolven-
do Milton Ribeiro e o presi-
dente Jair Bolsonaro.

O chefe do Executivo é 
classificado como, “no mí-
nimo, autor intelectual ou 
mandante dos atos crimi-
nosos” pelo líder da oposi-
ção. “Não se pode admitir 
que um dos ministérios mais 
relevantes para o futuro do 
país e de maior peso orça-
mentário seja transformado 
em um verdadeiro balcão 
de negócios”, diz o requeri-
mento.

As suspeitas giram em 
torno de crime de peculato, 
emprego irregular de verbas 
públicas, corrupção passiva, 
prevaricação e advocacia ad-
ministrativa.

Os pastores envolvidos, 
Gilmar Santos e Arilton 
Moura, também são acu-
sados no requerimento por 
possíveis crimes de tráfi-
co de influência e corrup-
ção ativa.

A abertura de uma CPI 
depende da assinatura de 
27 senadores e de decisão do 

presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), que 
nos últimos dias criticou os 
critérios do MEC e as de-
clarações de Milton Ribeiro, 
mas ressaltou ser necessário 
dar um “crédito” para ele se 
explicar.

O ex-ministro foi chama-
do para participar de uma 
audiência na Comissão de 
Educação do Senado nesta 
quinta-feira (31).

“A distribuição de re-
cursos públicos afetos à 
referida pasta ministerial 
não pode ser feita às escu-
ras, sem a observância dos 
princípios constitucionais 
da impessoalidade e da efi-
ciência, buscando beneficiar 
os amigos do rei. As ver-
bas destinadas à educação 
não podem ficar na mão de 
agentes estranhos ao Esta-
do, servindo de moeda de 
troca para angariar apoio 
político e ganhos indevi-
dos”, diz o pedido.

Senador pede CPI para investigar esquema

Renata Cafardo 
 Agência Estado

Currículo
 Anderson Ribeiro 

Correia é engenheiro 
civil formado pela 

Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) 

e mestre pelo ITA

Daniel Weterman 
Agência Estado

Foto:  Alan Santos/PR

manifeStaçõeS políticaS

Ministro do TSE revoga 
censura no Lollapalooza

O ministro Raul Araújo, do 
Tribunal Superior Eleitoral, re-
vogou na noite de segunda-fei-
ra (28) a decisão liminar (pro-
visória) em que havia proibido 
manifestações políticas duran-
te o festival Lollapalooza, que 
já encerrou na noite do domin-
go (27). O ministro homologou 
o pedido de desistência formu-
lado pelo PL, partido do pre-
sidente Jair Bolsonaro, e ain-
da tentou se explicar, após sua 
decisão receber uma enxurra-
da de críticas de políticos, ar-
tistas e juristas.

“Ressalto que a decisão an-
terior foi tomada com base na 
compreensão de que a orga-
nização do evento promovia 
propaganda política ostensiva 
estimulando os artistas - e não 
os artistas, individualmente, 
os quais têm garantida, pela 
Constituição Federal, a ampla 
liberdade de expressão”, es-
creveu Araújo no documento.

A indicação sobre a liber-
dade de expressão dos artistas 
veio logo após o ministro fazer 
referência a um erro cometido 
pelo PL na apresentação do 
caso à corte eleitoral. O parti-
do do presidente Jair Bolsona-
ro listou as Lollapalooza Bra-
sil Serviços de Internet Ltda 
e Latin Investment Solutions 
Participações Ltda como alvos 

da representação e não a T4F 
Entretenimento, responsável 
pelo festival, o que abriu deba-
te sobre a validade da decisão.

Araújo registrou que as 
empresas representadas não 
foram citadas - elas estão inap-
tas na Receita Federal desde 
2018 e 2019, respectivamente. 
Além disso, o ministro disse 
que o PL não emendou a pe-
tição inicial para incluir no 
polo passivo da representação 
a empresa responsável pela or-
ganização do evento.

O ministro do TSE argu-
mentou que a representação 
do PL atribuía à organização 
do Lolla ‘estímulo de propa-
ganda eleitoral ostensiva e ex-
temporânea’ - o que foi reba-
tido pela T4F Entretenimento 
no recurso que foi apresenta-
do pela corte eleitoral. A em-
presa ressaltou como as ma-
nifestações questionadas pelo 
partido de Bolsonaro não têm 
natureza de propaganda elei-
toral, mas sim ‘artística, polí-
tica, de caráter pessoal, cujo 
conteúdo foi integralmente de-
finido pelo artista’

“Nem a T4F nem seus re-
presentantes dirigiram, de 
qualquer forma, o conteúdo 
do show, que não foi contra-
tado com a intenção de pro-
mover qualquer candidato ou 
influenciar na campanha elei-
toral”, acrescentou a organiza-
dora do evento.

Pepita Ortega 
Agência Estado
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Desde
o início da invasão 

russa, em 24 de 
fevereiro, a letra 

“Z”, que não existe 
no alfabeto cirílico 

russo, tem sido 
utilizada como 

símbolo de apoio 
às Forças Armadas 
do país que lutam 
na vizinha Ucrânia

A primeira rodada de 
negociações entre a Rús-
sia e a Ucrânia na Tur-
quia, ontem, parece fi-
nalmente ter alcançado 
um avanço em direção 
a um possível acordo de 
paz. As duas delegações 
discutiram o cessar-fogo 
e garantias de seguran-
ça internacional para a 
Ucrânia, que se colocou 
à disposição para ado-
tar o status de neutra 
em alianças militares. 
Após a reunião, a Rús-
sia afirmou que vai re-
duzir a atividade militar 
em Kiev e em Chernihiv 
e que pode acelerar um 
encontro entre os presi-
dentes Vladimir Putin e 
Volodmir Zelensky.

Segundo Mikhai-
lo Podoliak, auxiliar do 
presidente Volodmir Ze-
lensky, a chave para o 
cessar-fogo é o acordo 
sobre garantias de se-
gurança internacional 
para a Ucrânia. “Somen-
te com este acordo pode-
mos acabar com a guerra 
como a Ucrânia precisa”, 
disse Podoliak no Twit-
ter.

Esse acordo está vin-
culado ao status de neu-
tralidade que a Ucrânia 
está disposta a adotar, 
continuou Podoliak - o 
que significa que o país 
não se juntaria a alian-
ças militares ou hospe-
daria bases militares. 
Zelensky já havia infor-
mado na última segun-
da-feira que a Ucrânia 
avaliava “a fundo” ado-
tar esse status. Entretan-
to, o posicionamento da 
Ucrânia deve passar por 
um referendo antes para 
consultar a população, 
disse o negociador.

As propostas também 
incluem um período de 
negociações bilaterais 
durante 15 anos sobre a 
anexação da Crimeia e 
poderiam entrar em vi-
gor apenas no caso de um 
cessar-fogo completo.

Segundo o porta-
voz do Kremlin, Dmitri 
Peskov, as negociações 
devem continuar com 
“grandes consequên-
cias”, sem oferecer de-
talhes sobre a forma de 
qualquer possível acor-

do. Ele acrescentou que 
Vladimir Medinski, che-
fe da delegação russa, in-
formaria “se há esperan-
ça ou não”.

Após o encontro, Me-
dinski disse que a Rússia 
está preparada para ace-
lerar uma possível reu-
nião entre os presidentes 
Vladimir Putin e Volod-
mir Zelensky, assim que 
um esboço do acordo de 
paz entre os dois países 
estiver pronto.

Pouco depois do final 
da reunião, o jornal The 
New York Times afir-
mou que um vice-minis-
tro da Defesa da Rússia 
afirmou que o país deve 
reduzir a atividade mili-
tar em duas áreas: próxi-
mo a Kiev e na cidade de 
Chernihiv, no norte.

As negociações ten-
tam frear uma guerra 
que já deixou quase 20 
mil mortos e que obri-
gou 10 milhões de pes-
soas a abandonar suas 
casas. “Ter um cessar-
fogo e paz o mais rápi-
do possível será benéfi-
co para todos”, disse o 
presidente da Turquia, 
Recep Tayyip Erdogan, 
antes do início das dis-
cussões.

As conversações 
aconteceram no Palácio 
de Dolmabahçe, em Is-
tambul, a última resi-
dência no Bósforo dos 
sultões e que também foi 
a última sede adminis-
trativa do Império Oto-
mano, que atualmen-
te abriga escritórios da 
presidência turca. “As 
partes têm preocupa-
ções legítimas, é possí-
vel chegar a uma solução 
que seja aceitável para a 
comunidade internacio-
nal”, afirmou o chefe de 
Estado turco.

Para Erdogan, depen-
de das duas partes “dar 
fim a esta tragédia”. O 
presidente turco também 
declarou que “a prorro-
gação do conflito não in-
teressa a ninguém”. “O 
mundo inteiro espera 
boas notícias”, afirmou 
aos negociadores.

O oligarca russo Ro-
man Abramovich tam-
bém esteve presente na 
reunião. Ele é um dos 
mediadores nas nego-
ciações, segundo confir-
mou o Kremlin. 

Reunião entre russos e ucranianos, ontem, na Turquia, avançou em direção a um possível acordo de paz

Rússia vai reduzir atividade militar
em kiev

n 

As propostas 
também 
incluem um 
período de 
negociações 
bilaterais 
durante 15 
anos sobre 
a anexação 
da Crimeia 
e poderiam 
entrar em 
vigor apenas 
no caso de um 
cessar-fogo 
completo

Em uma aparente ação 
coordenada para combater a 
espionagem da Rússia, pelo 
menos quatro aliados da Eu-
ropa expulsaram no total de-
zenas de diplomatas russos, 
ontem. As expulsões ocorrem 
em momento ruim para as re-
lações entre os países e a Rús-
sia, após a invasão de Moscou 
pela Ucrânia.

A Holanda informou que 
estava expulsando 17 russos 
descritos como agentes de 

inteligência mascarados de 
diplomatas. A Bélgica anun-
ciou a expulsão de 21 rus-
sos, e a República Checa, 
de um diplomata. A Irlan-
da afirmou que quatro fun-
cionários russos devem dei-
xar o país, por atividades 
que não estavam “de acordo 
com os padrões internacio-
nais do comportamento di-
plomático”.

Na semana passada, a 
Polônia expulsou 45 russos 
identificados pelo governo 
como agentes de inteligência, 

Europeus expulsam diplomatas russos
Agência Estado

O ministro ucraniano dos 
Negócios Estrangeiros, Dmy-
tro Kuleba, pediu ontem a to-
dos os estados que crimina-
lizem o uso da letra “Z”, um 
símbolo utilizado mundial-
mente como forma de apoio à 
invasão russa. O apelo surge 
um dia depois de a Alemanha 
ter anunciado que a exibição 
da letra “Z”, em apoio à agres-
são russa pode incorrer numa 
acusação judicial.

“Apelo a todos os estados 
para que criminalizem o uso 
do símbolo ‘Z’ como forma 
de apoio público à guerra de 
agressão da Rússia contra a 
Ucrânia”, disse Dmytro Ku-
leba, no Twitter. “‘Z’ significa 
crimes de guerra russos, cida-
des bombardeadas, milhares 
de ucranianos assassinados. 
O apoio público a essa barbá-
rie deve ser proibido”, acres-
centou.

Na última segunda-feira, a 
Alemanha também anunciou 
que a exibição pública da letra 
“Z”, em apoio à guerra da Rús-
sia na Ucrânia, poderá ser alvo 

de processo, à semelhança do 
que acontece na Baviera e na 
Baixa Saxônia, que também de-
clararam que passariam a pu-
nir essas manifestações.

“A letra Z obviamente não é 
proibida, mas a sua utilização 
pode, em casos concretos, cons-
tituir um apoio à agressão rus-
sa”, disse o porta-voz do Minis-
tério alemão do Interior, citado 
pela agência Reuters.

“A agressão russa na Ucrâ-
nia é um ato criminoso e quem 
aprova publicamente essa 
guerra também pode se tor-
nar passível de um processo”, 
acrescentou o porta-voz. Ele 
adiantou que as autoridades 
federais de segurança estão vi-
giando a situação e que o mi-
nistério “saúda o anúncio de 
vários estados que vão exami-
nar casos individuais” em que 
a exibição da letra Z possa re-
presentar apoio à guerra.

Significado
Desde o início da invasão 

russa, em 24 de fevereiro, a le-
tra “Z”, que não existe no alfa-
beto cirílico russo, tem sido uti-
lizada como símbolo de apoio 

Criminalização do uso do símbolo “Z”

Agência Estado

A Turquia recebeu 
no dia 10 de março em 
Antalya, sul do país, a 
primeira reunião de mi-
nistros das Relações Ex-
teriores da Rússia e da 
Ucrânia desde o início 
da invasão russa. Mas 
o encontro não resultou 
em um cessar-fogo e ne-
nhum avanço significati-
vo foi registrado.

O país, que compar-
tilha a costa do Mar Ne-
gro com os dois países 
em guerra, atua desde 
o início da crise para 
manter laços com as 
duas partes e se esforça 
para atuar como media-
dor do conflito.

Ancara é um aliado 
tradicional de Kiev e for-
neceu ao país os drones 
Bayraktar, que a Ucrâ-
nia utiliza no conflito. 
Ao mesmo tempo, o país 
também procura manter 
boas relações com a Rús-
sia, uma vez que depen-
de fortemente das im-
portações de gás e das 
receitas do turismo.

A Turquia também 
se envolveu, ao lado de 
França e Grécia, na ne-
gociação de uma retirada 
humanitária dos milha-
res de civis bloqueados 
no porto ucraniano de 
Mariupol, cercado pelos 
soldados russos.

Reuniões na Turquia

Agência Brasil/RTP

às Forças Armadas do país que 
lutam na vizinha Ucrânia.

A letra “Z” começou a ser vis-
ta como marca nos veículos mi-
litares russos que participam no 
conflito e foi depois adotada pe-
los russos que apoiam a guer-
ra, em destaque nas bandeiras 
e nos comícios pró-Kremlin. A 
letra é agora reconhecida inter-
nacionalmente como um sím-

bolo de apoio à ofensiva russa 
na Ucrânia.

O caso mais mediático en-
volve o atleta russo Ivan Kuliak, 
que enfrenta processos disci-
plinares da Federação Interna-
cional de Ginástica por ter exi-
bido o “Z” na subida ao pódio, 
no Catar, para receber a meda-
lha de bronze, ao lado de Illia 
Kovtun, atleta ucraniano que 
recebeu a medalha de ouro.

Existem várias teorias para 
o significado da letra “Z”. No 
início, tratava-se de uma forma 
de identificar os veículos rus-
sos no terreno e, conforme es-
tariam dentro de um quadra-
do, significaria o local de onde 
provinham. A letra “Z” foi tam-
bém vista estampada em equi-
pamentos militares russos ao 
lado de outras letras, incluin-
do o “V” e o “O”, o que levan-
tou suspeitas de que represen-
tariam as iniciais do presidente 
ucraniano, Volodymyr Olek-
sandrovych Zelensky.

Outras asseguram que o 
símbolo “Z” significa za pobe-
du, ou “pela vitória”, teoria que 
parece ser apoiada pelo Depar-
tamento de Defesa russo.

Polônia
expulsou 45 russos 
identificados pelo 

governo como agentes 
de inteligência, usando 
seu status diplomático 

como fachada para 
operar no país

usando seu status diplomáti-
co como fachada para operar 
no país. A Holanda disse que 
tomou sua decisão em con-
sulta com outras nações, ci-
tando expulsões similares de 
EUA, Polônia, Bulgária, Eslo-
váquia, Estônia, Letônia, Li-
tuânia e Montenegro.

A Holanda disse que es-
pera retaliação de Moscou. 
Ontem, a Rússia expulsou 
um total de dez diplomatas 
de Estônia, Letônia e Lituâ-
nia, em retaliação contra ex-
pulsões de seu pessoal.

Guerra na Ucrânia já deixou quase 20 mil mortos e obrigou 10 milhões de pessoas a abandonar suas casas

Foto: Anton Skyba for The Globe and Mail/Unicef
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O Governo Federal pu-
blicou, na segunda-feira (28), 
uma medida provisória com 
novas diretrizes para os re-
gimes de trabalho híbrido e 
remoto. As mudanças incor-
poram, por exemplo, a inclu-
são de estagiários à dinâmi-
ca de teletrabalho (home office) 
para além da pandemia de Co-
vid-19. Entretanto, as modi-
ficações deixam em aberto a 
negociações questões sobre a 
estrutura do ambiente remoto, 
o que tem deixado os trabalha-
dores confusos. 

De acordo com a medida 
provisória (MP) 1.108, que alte-
ra o Decreto-Lei 5.452, de 1943, 
o teletrabalho (também cha-
mado de trabalho remoto) diz 
respeito à prestação de servi-
ços fora das dependências do 
empregador. Para que esta re-
lação se estabeleça, é necessá-
rio que o empregado dependa 
da utilização de eletrônicos e 
outros artifícios tecnológicos, 
conhecidos como ‘tecnologias 
de informação e de comunica-
ção’ (TIC’s). Assim, o exercício 
de atividades externas ao do-
micílio do funcionário e ao am-
biente do empregado não pode 
ser considerado como uma ati-
vidade remota. 

Dentre as mudanças dis-
postas pela MP, está a ideia de 
que o teletrabalho não se des-
caracteriza se o funcionário ti-
ver que visitar o escritório em 
episódios isolados. E, a partir 
de agora, estagiários e apren-
dizes podem ser contratados 
para serviços remotos. Além 
disso, a viabilização de contro-
le da jornada de profissionais 
que não trabalhem por produ-

Mais de cinco mil pessoas 
deverão ser atendidas no 29o 
Mutirão de Renegociação de 
Dívidas realizado pela Au-
tarquia de Proteção e Defe-
sa do Consumidor do Esta-
do da Paraíba (Procon-PB), 
que continua sendo realiza-
do de forma presencial até o 
dia 1o de abril na sede do ór-
gão, em João Pessoa. Segun-
do a superintendente do Pro-
con estadual, Késsia Liliana, 
nesse evento o consumidor 
pode conseguir descontos 
na quitação da dívida que 
podem variar de 60% a 80%; 
e se o pagamento for reali-
zado à vista, pode chegar a 
90%. O mutirão acontece das 
8h às 16h30.

“A novidade nesse muti-
rão é a parceria com o Sine-PB, 

ou seja, a pessoa endividada, 
além de poder quitar sua dí-
vida, terá oportunidade de 
sair do Procon-PB com uma 
proposta de emprego. Já para 
quem quer negociar suas dí-
vidas e aproveitar para cuidar 
da beleza, o Senac também 
está participando do muti-
rão, disponibilizando servi-
ços estéticos de forma gratui-
ta, a exemplo de pintura de 
unhas, corte de cabelo e mas-
sagem relaxante”, destacou Li-
liana, ao falar sobre as novida-
des do evento.

Ela disse ainda que, nas 
consultas a serem realizadas 
no mutirão, o consumidor 
pode negociar dívidas com 
bancos, empresas de telefonia, 
TVs por assinatura e também 
escolas particulares. “Nossa 
meta é fazer com que o consu-
midor possa ter de volta o seu 
poder de compra”, explicou.

Liliana declarou que, nes-
se mutirão, os consumidores 
poderão participar sem a ne-
cessidade de agendamento. 
No entanto, serão distribuídas 
senhas por ordem de chega-
da, mas com número limitado 
de atendimento por dia. Para 
entrar na sede do Procon-PB, 
o consumidor deve estar com 
máscara de proteção, apresen-
tar o cartão de vacinação com 
esquema vacinal completo e 
obedecer ao distanciamento.  

Parcerias
O evento acontece em par-

ceria com as seguintes em-
presas e instituições: Cage-
pa, Empreender PB, Sine-PB, 
Senac, Armazém Paraíba, 
Casas Bahia, Energisa, ins-
tituições financeiras, univer-
sidades e escolas privadas, 
empresas de telefonias, NET, 
Brisanet e SKY, entre outras. 

Para mais informações ou dú-
vidas, o consumidor interes-
sado em quitar suas dívidas 
deve entrar em contato com 
o órgão pelo WhatsApp (83) 
98618-8330 ou pelo número 
151. A ligação é gratuita.  

O atendimento continua 
sendo realizado na sede do 
Procon-PB, na Avenida Al-
mirante Barroso, no 693, no 
Centro de João Pessoa, e tam-
bém está oferecendo servi-
ços com parcelamento para 
os clientes que se encontram 
em situação de inadimplên-
cia junto ao Empreender PB. 
Para os empreendedores dos 
demais municípios do estado 
que não puderem compare-
cer ao mutirão presencial-
mente, a equipe de Pós-Cré-
dito e Cobrança também 
oferece a realização do ser-
viço através dos telefones: 
98760-5155 e 98600-7805.

Modificações deixam em aberto questões sobre a estrutura do ambiente remoto

Novas regras do home office 
confundem trabalhadores

medida provisória
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Mutirão espera atrair cinco mil pessoas
José Alves 
zavieira2@gmail.com

O relatório da CX Trends 2022 mostra que nove 
em cada 10 das empresas já consideram 
que CX (Experiência do Cliente) é crítico 

aos negócios. Especialmente no pós-pandemia, 
consumidores brasileiros estão muito mais exigentes 
com a qualidade do atendimento, e, inclusive, 75% 
deles podem abandonar a marca depois de uma 
única experiência negativa. Para evitar que os 
clientes tenham que enfrentar isso, vale ficarmos 
de olho nessas cinco tendências de CX que o 
relatório identificou para o Brasil sobre o que levaria 
consumidores a gastarem mais pela experiência:

1 - Querem ser tratados como únicos: sem a 
presença física do cliente nas lojas e agências 
bancárias durante a pandemia, o cuidado com a 
personalização à distância foi impulsionada e se 
tornou um dos principais requisitos para tratar bem 
o consumidor. 

Mais do que personalizar, o grande desafio 
foi trazer ao meio digital a relação pessoal e 
humanizada que havia face a face. Entender as 
dores do cliente e tratar ele de forma única exige 
uma visibilidade holística de todas as interações dele 
com a marca, desde a consideração até o suporte. 
E o retorno disso ficou claro: 99% dos consumidores 
brasileiros consideram gastar mais com marcas que 
oferecem tratamento personalizado.

2 - Querem escolher quando e como falar com as 
marcas: oferecer uma variedade de canais para que 
o cliente escolha aquele que prefere usar é evitar um 
aborrecimento de quem não quer falar pelo telefone 
ou não quer esperar respostas demoradas por e-mail. 
E 99% dos consumidores disseram gastar mais se 
tiveram essa opção de escolha de canais.

Hoje, é possível oferecer uma variedade imensa 
de canais, desde Chat, WhatsApp, Messenger e 
Mídias Sociais, tudo de forma integrada para que 
o agente de atendimento saiba quem é o cliente e o 
problema de cada um.

3 - Não querem ter o tempo deles desperdiçado: 
vamos concordar que um dos maiores traumas de 
atendimento é a longa espera para ter o problema 
resolvido, e a pesquisa CX Trends mostrou que 79% 
dos brasileiros querem ter um atendimento imediato. 
Faz sentido, não? Hoje, na era do imediatismo, ficar 
esperando por horas para ser atendido é insuportável 
para o cliente. Pior do que isso, essas demoras 
passam a impressão que a empresa não se importa 
com o cliente ou que ela está desorganizada.

4 - Não querem ficar se repetindo: repassar os 
problemas e preencher formulários longos e repetitivos 
é algo que precisa ficar no passado. Hoje, 97% dos 
clientes gastam mais para não ficar se repetindo 
durante o atendimento. E quando voltamos ao ponto 
de que os consumidores querem ser reconhecidos e 
tratados como únicos, faz todo sentido. 

 Assim, se um cliente inicia uma conversa por 
WhatsApp e resolve dar continuidade por e-mail, ele 
é reconhecido e não precisa se identificar novamente. 
Outro passo importante é que haja colaboração e 
visibilidade entre as áreas da empresa, para que o 
cliente não precise ser transferido de um departamento 
a outro, ou passar informações desnecessárias. 

5 - Querem resolver questões simples por 
conta própria: muitas das dores de cabeça com 
atendimento, tanto do lado do cliente quanto do 
atendente, levaram empresas a adotar canais 
de autoatendimento, que incluem centrais de 
ajuda, perguntas frequentes e manuais de passo 
a passo. Não é uma surpresa que 98% dos 
consumidores gastariam mais com empresas que 
tenham recursos de autoatendimento, para que 
não precisem lidar com um atendente e possam 
resolver problemas por conta própria. 

A automação e a inteligência artificial também 
entraram na jogada ao conduzir o cliente por 
esses canais e oferecer bots de atendimento, em 
que clientes conversam com “robôs” que podem 
encontrar as informações e respostas rapidamente. E 
82% topam falar com bots na resolução de questões 
mais comuns. E com isso o atendente ganha um 
papel muito mais estratégico e eficiente, colocando-
se à disposição para problemas mais complexos e 
para criar conexões humanizadas com os clientes. 

Como você pôde ler, manter o cliente como 
foco da estratégia, melhorar a atuação do time 
de atendimento e usar as ferramentas certas é o 
caminho para entregar experiências melhores e, 
assim, obter resultados mais altos.

Veja cinco motivos 
que fazem com que 
cliente gaste mais

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

Utilização da infraestrutura para o teletrabalho é algo que deve ser combinado em contrato

Carol Cassoli 
Especial para A União

ção ou tarefa faz parte das alte-
rações elencadas pela medida. 

Em análise à MP, o advo-
gado especialista em Direito 
do Trabalho, João Leôncio, ex-
plica que, do ponto de vista ju-
rídico, o home office se trata de 
uma modalidade de trabalho 
que não traz mudanças ex-
pressivas para a dinâmica de 
direitos do trabalhador, quan-
do comparado a uma pessoa 
que desenvolve serviços pre-
senciais. “Do ponto de vista 
do empregador, no entanto, a 
oferta de trabalho remoto é po-
tencialmente vantajosa, já que 
há a possibilidade de aumen-
tar o quadro de colaboradores 
sem ter que aumentar o espaço 
físico, por exemplo”, observa.

Dúvida de trabalhadores
Mesmo dispondo mudan-

ças até então não discutidas 
pela legislação trabalhista, a 

MP deixa em aberto a situa-
ção dos trabalhadores que não 
contam com aparato tecnoló-
gico suficiente para desempe-
nhar funções remotas. E isso 
deixou a estagiária Nathalia 
Pereira confusa, pois ela traba-
lha em regime remoto e depen-
de de seu computador pessoal 
para a atividade. “A empresa 
em que trabalho ia me oferecer 
equipamentos, mas até agora 
não deu retorno”, relata. 

Embora a analista de testes 
Lívia Lima goste de trabalhar 
presencialmente e tenha aces-
so às TIC’s da empresa onde 
está empregada, reconhece 
que nem todas as empresas 
fornecem o mesmo aparato 
tecnológico a seus funcioná-
rios e, por isso, sente falta de 
ações mais claras na lei traba-
lhista. “Amo o trabalho remo-
to. Não preciso ficar me deslo-
cando e é bem mais tranquilo. 

Cumpro oito horas de segunda 
a sexta, uso o computador da 
empresa e recebo auxílio para 
a internet. Mas entendo que a 
lei ainda não se adaptou às mu-
danças que foram impulsiona-
das pela pandemia”.

Quanto a isso, João Leôncio 
explica que a responsabilidade 
das empresas em adquirir, rea-
lizar manutenção ou fornecer 
equipamentos e infraestrutura 
ao funcionário é algo que deve 
ser previamente combinado 
em contrato escrito. 

Mesmo sem equipamentos, 
no entanto, Nathalia diz que 
sua experiência como estagiá-
ria em regime remoto é positi-
va. “Acredito que se o trabalho 
funciona normal no home offi-
ce, não existe a necessidade de 
voltar para o presencial. E eu 
também levo em consideração 
que ainda estamos vivendo 
a pandemia”, relata Nathalia.

Foto: Pixabay



O Banco Central (BC) in-
formou ter planos de con-
tingência para manter o 
funcionamento de serviços 
essenciais durante a gre-
ve dos servidores do órgão, 
que começa na próxima sex-
ta-feira (1o). Em nota divul-
gada ontem, o órgão asse-
gurou o funcionamento de 
operações de mercado e de 
sistemas como o Pix, o Siste-
ma de Transferência de Re-
servas (STR) e o Sistema Es-
pecial de Liquidação e de 
Custódia (Selic).

No comunicado, a au-
tarquia informou reconhe-
cer o direito dos servidores 
de promoverem manifesta-
ções organizadas e confiar 
na dedicação, qualidade e 
responsabilidade dos servi-
dores e de seu compromis-
so com a instituição e com a 
sociedade.

Na segunda-feira (28), os 
funcionários do BC aprova-
ram greve por tempo inde-
terminado a partir de 1o de 

abril. A categoria pede a ex-
tensão dos aumentos apro-
vados para os policiais fede-
rais no Orçamento de 2022.

Protestos diários
Desde o último dia 17, a 

categoria vinha fazendo pa-
ralisações diárias das 14h às 
18h. Desde o início do ano, 
os servidores do órgão vi-
nham trabalhando em es-
quema de operação-padrão, 
com as equipes trabalhan-
do mais lentamente, e atra-
sando a divulgação de indi-
cadores.

Nas últimas semanas, di-
versas publicações do BC, 
como o boletim Focus (pes-
quisa com instituições fi-
nanceiras) e as respostas do 
questionário que antecedem 
as reuniões do Comitê de 
Política Monetária (Copom), 
saíram com atraso. Ontem, 
foi comunicado que o órgão 
não divulgará diversas es-
tatísticas mensais previstas 
para esta semana, como os 
relatórios de contas exter-
nas, do mercado de crédito 
e sobre as contas públicas.
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Órgão informou que o funcionamento das operações de mercado e de sistemas, como o Pix, está assegurado

BC garante serviços durante a greve
plano de contingência

Wellton Máximo 
Agência Brasil

O Sindicato Nacio-
nal dos Auditores e Téc-
nicos Federais de Finan-
ças e Controle (Unacon 
Sindical) decidiu em as-
sembleia, ontem, que os 
servidores do Tesouro Na-
cional paralisarão os tra-
balhos na sexta-feira (1o) 
até a próxima terça-fei-
ra,  dia 5 de abril. A cate-
goria também deve votar 
na próxima terça a possi-
bilidade de greve por tem-
po indeterminado.

O presidente da Una-
con, Braúlio Santiago, afir-
mou que os servidores do 
Tesouro decidiram pos-
tergar a divulgação de al-
guns relatórios. “A cate-
goria decidiu atrasar a 
entrega de alguns relató-
rios. O primeiro deles será 
o Relatório Mensal da Dí-
vida Pública, que tinha 
previsão de ser publica-
do amanhã. Será poster-
gado”, afirmou.

Segundo Santiago, a 
possibilidade de greve 
está no radar da catego-
ria, mas ainda há espaço 

para diálogo. Ele infor-
mou que as perdas in-
flacionárias desde 2019 
chegam a 19,9%, mas as 
categorias policiais têm a 
promessa de receber rea-
justes de até 30%. “Nossa 
luta é para evitar o desa-
linhamento salarial en-
tre as carreiras do Execu-
tivo. Isso seria inédito. A 
despesa do governo com 
servidores em porcentual 
do PIB caiu. Com o cres-
cimento das receitas esti-
madas para o ano, há es-
paço para o reajuste dos 
servidores”, disse.

Tesouro também terá paralisação

n 

Autarquia 
reconheceu 
direito dos 
servidores de 
promoverem 
manifestações e 
informou confiar 
no compromisso 
destes com a 
instituição e com 
a sociedade

Antonio Temóteo 
Agência Estado

zero poluentes

Ambev adota caminhões 
elétricos em ações de JP

A empresa Ambev infor-
mou que segue rumo à meta 
de ter 50% da frota de cami-
nhões elétricos até 2025 e, 
dessa vez, são os pessoen-
ses que vão acompanhar de 
perto essa evolução. Hoje, a 
companhia oficializa a che-
gada de seis caminhões elé-
tricos a João Pessoa para 
atender as suas operações 
locais. Os modelos são 100% 
elétricos, com zero emissão 
de poluentes. 

“Esse movimento é par-
te de um plano maior. Até 
2025, teremos 100% da nos-
sa eletricidade advinda de 
fontes renováveis e vamos 
reduzir em 25% as emissões 

de carbono em toda a cadeia 
de valor. Em 2040, zeraremos 
as nossas emissões de car-
bono. Ter veículos elétricos 
operando em João Pessoa é 
parte fundamental do pla-
no”, afirma Lucas Baggi, ge-
rente de Relações Institucio-
nais da Ambev.  

Parcerias
Para cumprir suas metas 

de sustentabilidade logísti-
ca, a companhia tem realiza-
do diversas parcerias. Além 
de lançar o e-Delivery - pri-
meiro caminhão elétrico da 
América Latina - junto com a 
Volkswagen, a Ambev tam-
bém acordou a compra de 
mais de mil veículos elétri-
cos com a startup FNM e a 
montadora Agrale. A par-
ceria mais recente foi com a 
JAC Motors para aquisição 
dos caminhões elétricos no 
modelo iEV1200T. 

Energia limpa
Para atender essa reali-

dade, todos os Centros de 
Distribuição da Ambev que 
receberem os caminhões elé-
tricos também contarão com 
‘PitStops de Carga’, estrutu-
ras desenvolvidas como ba-
ses para recarga que utilizam 
energia limpa.

Até 2025
Empresa tem meta 

de alcançar 100% da 
eletricidade consumida 

a partir de fontes 
renováveis e reduzir 

em 25% as emissões de 
carbono em toda a cadeia

em fevereiro

País cria 328 mil empregos formais

O Brasil fechou o mês de 
fevereiro de 2022 com a cria-
ção de 328.507 empregos for-
mais, segundo balanço do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Novo 
Caged), apresentado ontem 
pelo Ministério do Traba-
lho e Previdência. O saldo 
de fevereiro foi resultado de 
2,013 milhões de contrata-
ções e 1,685 milhão de desli-
gamentos. Segundo a pasta 
foi o melhor resultado para 
o mês da série iniciada em 
2010, perdendo apenas para 
2021, quando o saldo foi de 
397.915 postos.

De acordo com o secre-
tário executivo do ministé-
rio, Bruno Dalcolmo, esta foi 
a primeira vez que o total 
mensal de admissões supe-
rou dois milhões de vagas, 
considerando a série com de-
clarações feitas dentro do 
prazo. O secretário, entre-
tanto, destacou que o resulta-
do não pode ser considerado 
estrutural e que a tendência é 
de redução nas contratações.

“O que vemos aqui em fe-
vereiro de 2022 do ponto de 
vista das admissões é algo 
importante a ser notado. Pela 

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

primeira vez estamos acima 
de dois milhões de contrata-
ções. É claro que não é possí-
vel se afirmar que é algo es-
trutural e que permanecerá 
nesse patamar”, disse. “Te-
mos já registrado que é na-
tural que se espere alguma 
desaceleração com relação ao 
nível de contratação do ano 
passado. É um processo na-
tural, as empresas não conti-
nuarão contratando naquele 
ritmo do ano passado para 

sempre”, acrescentou.
Os números mostram 

que, no mês de fevereiro, os 
cinco grupamentos de ati-
vidade econômica apresen-
taram saldo positivo, com 
destaque para o setor de ser-
viços, com geração de 215.421 
novos postos com carteira as-
sinada, distribuídos princi-
palmente nas atividades de 
administração pública, de-
fesa e seguridade social, edu-
cação, saúde humana e servi-
ços sociais.

A indústria geral fechou o 
mês com 43 mil novos postos, 
concentrados especialmente 
na indústria de transforma-
ção, que gerou 38.575 postos. 
A construção fechou o mês 
com 39.453 novos empregos. 
Na sequência vêm a agricul-
tura, pecuária, produção flo-
restal, pesca e aquicultura 
que gerou 17.415 postos; e o 
comércio, com 13.219 postos.

Com o resultado de feve-
reiro, o estoque de empre-
gos formais ativos ficou em 
41.157.217 vínculos, uma va-
riação positiva de 0,8% em 
relação ao estoque do mês 
anterior. No acumulado de 
2022, o saldo registrado é de 
478.862 empregos com car-
teira assinada, decorrente 
de 3.818.888 admissões e de 

3.340.026 desligamentos. 
Entre as regiões, a Sudeste 

fechou fevereiro com 162.442 
novos postos. Na sequência 
vem o Sul, com 82.898 postos 
de trabalho; Centro-Oeste, 
40.930 postos; Nordeste, com 
28.085 postos; e a Região Nor-
te, com 12.727 postos. 

Salário
Os dados do novo Caged 

mostram ainda que o salá-
rio médio de admissão em 
fevereiro de 2022 foi de R$ 
1.878,66. O valor é menor que 
o registrado em janeiro, com 
um decréscimo de R$ 61,14, o 
que equivale a uma variação 
de -3,15%.

Trabalho intermitente
Em fevereiro, o novo Ca-

ged registrou 25.396 admis-
sões e 16.568 desligamentos 
na modalidade de trabalho 
intermitente. Foram 5.287 
estabelecimentos contratan-
tes e 36 empregados celebra-
ram mais de um contrato. O 
saldo de emprego em regime 
de tempo parcial ficou assim 
distribuído por setor: servi-
ços (5.615 postos), indústria 
geral (2.286 postos), comér-
cio (1.167 postos), constru-
ção (241 postos) e Agrope-
cuária (209 postos).

“Pela primeira 
vez estamos 
acima de dois 
milhões de 
contratações. 
Não é possível 
afirmar que 
é algo que 
permanecerá

Bruno Dalcolmo

Concurso da Defensoria Pública 
da Paraíba tem 6.463 inscritos

20 vagas

A Fundação Carlos Cha-
gas divulgou a estatística de 
inscritos do concurso para 
membro da Defensoria Pú-
blica do Estado da Paraíba 
(DPE-PB). Vão concorrer as 
20 vagas para defensor pú-
blico 6.463 candidatos. Entre 
os últimos concursos realiza-
dos por defensorias públicas 
estaduais, este só perde em 
número de inscritos para o 
concurso da Defensoria Pú-
blica do estado de Goiás, que 
chegou a 9.772 candidatos.

“A comissão organizado-
ra do concurso fica feliz em 
saber que há inúmeros can-
didatos desejando ingressar 
nos quadros da instituição. 
Dentre os concursos recen-
tes, ficamos atrás apenas do 
estado do Goiás, o que certa-
mente fará com que os candi-

datos mais bem preparados 
obtenham a aprovação final 
no concurso. Ganha a insti-
tuição e ganha também a so-
ciedade ao ter excelentes pro-
fissionais atuando em favor 
dos hipossuficientes”, ressal-
tou o defensor público Lucas 
Soares, membro da Comis-
são Organizadora.

Reserva de vagas
Segundo os dados divul-

gados pela FCC, se inscreve-
ram para as vagas destinadas 
a pessoas com deficiência 179 
candidatos; já as vagas para 
candidatos negros e pardos 
serão disputadas por 1.145 
candidatos.

Três candidatos ainda se 
declararam quilombolas, 12 
indígenas e 47 originados de 
comunidades tradicionais.

Provas
De acordo com o edital, 

a prova preliminar objeti-
va de caráter eliminatório e 
classificatório acontece no 
próximo dia 24 de abril. Se-
rão 100 questões objetivas 
de múltipla escolha, com 
cinco alternativas e cinco 
horas de duração.

Os candidatos aprova-
dos na primeira etapa es-
tarão habilitados para as 
provas escritas específicas, 
previstas para o dia 26 de 
junho. A terceira e última 
etapa é a prova oral de ar-
guição, que deve ser reali-
zada no período de 12 a 19 
de dezembro de 2022.

Ainda segundo o crono-
grama, a publicação do resul-
tado final está previsto para 
27 de fevereiro de 2023.

Foto: Divulgação

Número de inscritos no certame foi o segundo maior entre as defensorias públicas do país
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A partir da próxima se-
gunda-feira, estudantes 
que querem fazer o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
2022 (Enem) poderão pedir 
a isenção da taxa de inscri-
ção. O prazo vai até o dia 
15 de abril. A taxa de ins-
crição da última edição do 
exame foi R$ 85. Os pedidos 
devem ser feitos na Página 
do Participante.

O mesmo prazo, de 4 a 
15 de abril, vale para os es-
tudantes isentos no Enem 
2021, que por algum moti-
vo faltaram no dia da prova 
e que desejam fazer o Enem 
2022 gratuitamente. Esses 
estudantes devem também 
enviar documentos que jus-
tifiquem a falta.

O cronograma oficial do 
Enem foi publicado ontem  
no Diário Oficial da União.

Os resultados, tanto da 
justificativa de ausência 
quanto da solicitação de 
isenção da taxa de inscrição 
para o Enem 2022, serão di-
vulgados no dia 22 de abril, 
na Página do Participante. 
Quem tiver o pedido nega-
do poderá recorrer entre 25 
e 29 de abril. O resultado dos 
recursos será divulgado no 
dia 6 de maio.

Além de fazer o pedido 
de isenção, para participar 
do Enem 2022 é preciso tam-

EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Diversidade

Prazo vai até o dia 15 de abril; resultado será divulgado no dia 22 do próximo mês, na Página do Participante

Pedido de isenção começa segunda
taxa do enem 2022

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil

O prazo vale também para estudantes isentos no Enem 2021, que faltaram no dia da prova e que desejam fazer o exame gratuitamente

bém fazer a inscrição no exa-
me. O edital com as datas das 
inscrições e das provas ainda 
não foi publicado pelo Inep.

Direito à isenção
Pelas regras do Enem, 

têm direito de fazer o exa-
me gratuitamente todos os 
participantes que estão cur-
sando a última série do En-
sino Médio este ano em es-
colas públicas. São isentos 
também os participantes que 

cursaram todo o Ensino Mé-
dio em escola pública ou se-
jam bolsistas integrais em 
escolas privadas. Esses can-
didatos precisam ter renda 
igual ou inferior a um salá-
rio mínimo e meio, ou seja, 
R$ 1.818 por pessoa.

Têm direito ainda à isen-
ção os participantes em si-
tuação de vulnerabilidade 
socioeconômica, por serem 
membros de família de bai-
xa renda, e que estejam ins-

crito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico). 
Nesse caso, os interessados 
deverão informar o Número 
de Identificação Social (NIS) 
único e válido.

Os participantes que tive-
ram a isenção aprovada no 
Enem 2021 e que não com-
pareceram às provas preci-
sarão justificar a falta para 
obter novamente a isenção. 
Para isso, é necessário en-

viar uma documentação que 
comprove o motivo da au-
sência. Todos os documentos 
deverão estar datados e assi-
nados e não serão aceitos do-
cumentos autodeclaratórios 
ou emitidos por pais ou res-
ponsáveis.

A lista com os documen-
tos aceitos está no edital pu-
blicado no DOU. Entre eles, 
atestados médicos e bole-
tins de ocorrência. Somen-
te serão aceitos documentos 

nos formatos PDF, PNG ou 
JPG, com o tamanho máxi-
mo de 2 MB.

As notas do Enem podem 
ser usadas para ingressar no 
ensino superior, em univer-
sidades públicas e privadas, 
e para participar de progra-
mas federais como o Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), 
o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e o Fun-
do de Financiamento Estu-
dantil (Fies).

Notas
do Enem podem 
ser usadas para 

ingressar em 
universidades 

públicas e 
privadas, e para 

participar de 
programas federais, 

como o Sisu, 
o ProUni e o Fies

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Anvisa recomenda a revisão nas regras de 
restrições para entrada de viajantes no país

covid-19

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) recomendou ao Governo 
Federal a revisão nas regras 
para entrada de viajantes no 
Brasil, seja por via aérea, ter-
restre ou hidroviária. Em 
nota técnica, são atualiza-
das as recomendações da 
agência impostas aos via-
jantes para o enfrentamento 
da emergência de saúde pú-
blica decorrente da pande-
mia de Covid-19.

A agência reguladora pro-
pôs a suspensão da apresen-
tação da Declaração de Saú-
de do Viajante (DSV) para os 

viajantes que chegam por via 
aérea. Outra orientação atua-
lizada é a que indica o fim da 
exigência de teste de detecção 
da Covid-19 para pessoas já 
vacinadas que ingressem no 
país por via aérea. Divulgada 
segunda-feira, a nota técnica 
foi emitida na última quarta-
feira pela Anvisa.

Também foi recomenda-
da a suspensão da medida de 
quarentena para viajantes não 
vacinados ao ingressarem no 
país. Outra mudança propos-
ta pela nota é a reabertura da 
fronteira internacional aqua-
viária para passageiros, des-
de que vacinados ou com teste 
negativo para Covid-19.

De acordo com a nota, 
deve ser mantida a compro-
vação de vacinação comple-
ta para todos que preten-
dam ingressar no território 
nacional - a norma conside-
ra a obrigação aos viajantes 
que estejam aptos a tomar 
a vacina. 

Viajantes não vacinados 
ou que não estejam comple-
tamente vacinados podem 
apresentar, em substitui-
ção ao comprovante de va-
cinação, resultado negativo 
para Covid-19 em teste rea-
lizado em até um dia antes 
do embarque ou desembar-
que no Brasil.

A Anvisa sugeriu que as 

alterações sejam implementa-
das preferencialmente a par-
tir de 1o de maio de 2022. Se-
gundo a agência reguladora, 
caberá avaliação do grupo in-
terministerial quanto ao ce-
nário epidemiológico para 
definição da data mais ade-
quada para flexibilização das 
medidas sanitárias.

“As recomendações po-
dem ser revistas pela Anvi-
sa, em razão de mudanças 
no cenário epidemiológico 
ou diante da necessidade de 
adoção de medidas sanitá-
rias nos portos, aeroportos 
e fronteiras para garantir a 
saúde da população”, ressal-
ta a agência.

Agência Brasil

Senadores aprovam projeto que amplia 
prevenção e tratamento de câncer no SUS

por unanimidade

O Senado aprovou ontem 
o Projeto de Lei que inclui nas 
ações de saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS), a pre-
venção e o tratamentos dos 
cânceres do colo uterino e de 
mama. O projeto foi aprovado 
por unanimidade, com 71 vo-
tos favoráveis. O projeto, úni-
co avaliado na sessão de on-
tem, vai à sanção presidencial.

Pelo texto aprovado, o SUS 
deve assegurar a realização 
de exame do colo uterino, ma-
mográficos e de colonoscopia 
a todas as mulheres que já te-
nham atingido a puberdade, 

independentemente da idade. 
Na primeira versão, apenas 
mulheres com idade a par-
tir dos 40 anos, ou com risco 
elevado de câncer de mama 
eram contempladas.

A proposta estabelece 
também a atenção integral 
aos cânceres de mama, do colo 
uterino e colorretal, com estra-
tégia ampla de rastreamento, 
e o encaminhamento a servi-
ços de maior complexidade 
para a complementação de 
diagnóstico, tratamento ou 
seguimento pós-tratamen-
to sempre que a unidade que 
prestou o atendimento ou 
diagnóstico não dispuser de 

condições para fazê-lo.
Para o senador Marcelo 

Castro, que é médico e já foi 
ministro da Saúde, o projeto 
é um dos mais importantes já 
aprovados nesta Legislatura. 
Para ele, a iniciativa da ex-se-
nadora Vanessa Grazziotin já 
significava um grande avan-
ço, e a matéria foi aperfeiçoa-
da na Câmara com a inclusão 
do câncer colorretal, um dos 
mais comuns nas mulheres.

“O projeto permitirá às 
mulheres o acesso à mamo-
grafia, à citopatologia e à colo-
noscopia em tempo hábil para 
prevenir o surgimento dessas 
enfermidades”, declarou.

Agência Estadon 

Pelo texto, SUS 
deve assegurar a 
realização de exame 
do colo uterino, 
mamográficos e de 
colonoscopia a todas 
as mulheres que 
já tenham atingido 
a puberdade, 
independentemente 
da idade

varizes

Brasil tem queda de 
69% nas cirurgias

Com apenas 25 anos, 
Thaianne Souza da Con-
ceição começou a sentir do-
res intensas nas pernas. 
Uma ida ao médico revelou 
que a jovem sofria de vari-
zes, deflagradas por uma 
gravidez na adolescência, e 
precisaria de uma cirurgia 
vascular. Isso foi em 2017. 
Mas só dois anos depois, 
ela conseguiu fazer um ul-
trassom - exame necessário 
para ser operada.

Com a pandemia e a 
paralisação de pratica-
mente todo atendimen-
to que não fosse a pacien-
tes de Covid-19, Thaianne 
só conseguiu ser atendi-
da por um cirurgião na 
semana passada. O ultras-
som de 2019, claro, não 
tem mais validade. Ela 
terá que fazer outro exa-
me antes de poder marcar 
a data do procedimento.

“Quando a pandemia co-
meçou, eu já estava com o 
exame pronto, mas parou 
tudo, não se fez mais nada, 
nem um retorno ao médico”, 
contou. 

Thaianne não é um caso 
isolado. O Brasil registrou 
uma queda de 69% nas ci-
rurgias para varizes du-
rante a pandemia de Co-
vid-19, de acordo com 
levantamento da Socieda-
de Brasileira de Angiologia 
e Cirurgia Vascular (SBA-
CV). A emergência epide-
miológica provocou um 
apagão no atendimento na 
rede pública aos pacien-
tes da doença - que já era 

considerado precário. Isso 
aconteceu porque boa par-
te dos procedimentos eleti-
vos foi postergado para dar 
prioridade ao atendimento 
dos doentes de Covid-19 e 
também pelo medo da po-
pulação de ir ao hospital 
em meio a uma pandemia

“Trata-se de uma doen-
ça altamente prevalente, 
que afasta muitas pessoas 
do trabalho e que pode até 
matar”, afirmou o presi-
dente da SBACV, Julio Pe-
clat. “Essa queda de 69% 
é realmente preocupante, 
demanda uma resposta ur-
gente do governo para que 
esses pacientes não sejam 
negligenciados. Onde es-
tão essas pessoas? O que 
aconteceu com elas? O que 
já não era muito bom, ago-
ra fugiu totalmente do con-
trole, precisamos de uma 
campanha séria de infor-
mação e busca de pacien-
tes ou vai ter muita gente 
morrendo”, ressaltou.

Em nota, o Ministério 
da Saúde informou que, 
“mesmo enfrentando um 
cenário de pandemia, 
apoiou Estados e municí-
pios para a manutenção 
do acesso da população 
aos serviços realizados 
pelo SUS”. Segundo a pas-
ta, em 2020 foram realiza-
das “mais de 31 mil cirur-
gias”. Em 2021, teriam sido 
“cerca de 28 mil”. O minis-
tério lembrou ainda que o 
“o SUS é tripartite e cabe 
aos estados e municípios a 
oferta por procedimentos 
e serviços de acordo com 
a demanda local e a neces-
sidade de cada território”.

Roberta Jansen 
Agência Estado
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Objetivo
Melhorar o 

trânsito e evitar 
congestionamentos  
nos horários de pico
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O condutor precisa portar o documento e sempre posicioná-lo sobre o painel do carro quando estacionar

Credencial deve ficar em local visível
Vagas prioritárias 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Os interessados com 60 anos ou mais devem se dirigir à sede da Semob-JP, entre 8h e 14h, ou ao posto de atendimento do órgão na Casa da Cidadania do Manaíra Shopping, entre 10h e 18h

Os idosos, pessoas com 
deficiência e autistas têm ga-
rantido, por lei federal, o di-
reito de estacionar em vagas 
prioritárias demarcadas em 
ruas, avenidas e empresas (a 
exemplo de shoppings e su-
permercados). Vale ressaltar 
que o condutor precisa portar 
a credencial que é fornecida 
na sede da Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob) e posicioná-la 
sobre o painel do carro quan-
do estacionar o veículo.

Segundo informações da 
Semob-JP, só nos três primei-
ros meses do mês, 2.397 ido-
sos, 42 autistas e 251 pessoas 
com deficiência retiraram o 

documento. Em 2021, de ja-
neiro a dezembro, 7.450 idosos 
foram ao órgão em busca do 
credenciamento. Pela resolu-
ção do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), as vagas 
nos estabelecimentos comer-
ciais devem atender aos per-
centuais de 5% para idosos e 
de 2% para deficientes do to-
tal de vagas oferecidas.

Para obter a credencial, os 
interessados com 60 anos ou 
mais devem se dirigir à sede 
da Semob-JP, entre 8h e 14h, 
ou ao posto de atendimen-
to do órgão na Casa da Cida-
dania do Manaíra Shopping, 
entre 10h e 18h. A credencial 
é gratuita. Os documentos 
necessários são: Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
caso seja condutor, ou docu-

mento de identidade (caso não 
seja o condutor), comprovante 
de residência, foto 3X4 e laudo 
médico atestando a deficiên-
cia que importe dificuldade 
de locomoção.

Renovação
Os idosos que utilizam as 

vagas exclusivas de estaciona-
mento na cidade de João Pes-
soa devem renovar sua cre-
dencial a cada três anos. A 
Semob-JP explica que com o 
documento vencido, a pessoa 
não poderá usufruir do direi-
to de estacionar, por exemplo, 
gratuitamente na Zona Azul, 
por uma hora, na vaga desti-
nada aos idosos.

Para efetuar a renovação, o 
beneficiário deverá se dirigir 
à Semob, na BR- 230, Km 25, 

ao lado da Energisa, no Cris-
to Redentor, ou nas Casas da 
Cidadania onde tiver box do 
Detran das 8h às 17h, muni-
dos da credencial vencida e 
comprovante de residência de 
João Pessoa, emitido no máxi-
mo há 60 dias. Pode ser contas 
de água, luz, telefone ou outro 
comprovante, desde que com 
a chancela dos Correios.

É importante o beneficia-
do saber que o documen-
to não garante a gratuida-
de total nas vagas especiais 
em áreas de Zona Azul. Ao 
deixar o carro nas vagas da 
Zona Azul, é preciso respei-
tar as normas que exigem o 
uso da credencial e que só 
permitem o estacionamen-
to por um prazo máximo de 
uma hora. Após esse prazo, 

o estacionamento passa a ser 
cobrado.

Os condutores dos veículos 
estacionados nas vagas reser-
vadas especialmente para ido-
sos deverão deixar a credencial 
sobre o painel do carro, com a 
frente voltada para cima. O ido-
so pode ter o documento sus-
penso ou cassado se o órgão de-
tectar qualquer irregularidade 
durante fiscalização de rotina. 
A credencial colocada no carro 
não pode estar rasurada, ras-
gada ou ser uma simples cópia.

O Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), no artigo 181, 
inciso XX, considera infração 
gravíssima, punida com mul-
ta de R$ 293,47 e sete pontos 
negativos na Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), o 
condutor que estacionar nas 

vagas reservadas às pessoas 
com deficiência ou idosos sem 
credencial que comprove tal 
condição. O veículo irregular-
mente estacionado nas vagas 
especiais poderá ser removi-
do para o pátio da Semob-JP, 
o que implicará em despesa 
com a taxa de remoção para o 
proprietário do veículo.

Serviço
n Os idosos que se sentirem 
lesados com as pessoas que 
desrespeitam a lei podem de-
nunciar o infrator pelos tele-
fones 3218-9330, 3218-9336, 
3218-9310, 3218-9311 ou 0800-
281-1518, este último da Cen-
tral de Informações e Recla-
mações (Cerin) da Semob.

Semob-JP apresenta projeto de 
melhorias na mobilidade urbana

Bairro do Brisamar

Prezando pelo diálogo e a 
soma de ideias, a Superinten-
dência Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob-JP) e 
moradores do bairro do Bri-
samar realizaram, na manhã 
de ontem, uma reunião para 
definir melhorias na mobili-
dade urbana do bairro. Esse 
foi o segundo encontro en-
tre o órgão de mobilidade e 
moradores da região, onde a 
Semob apresentou o projeto 
que foi aprovado e será im-
plantado nos próximos dias.

“A Semob-JP vai implan-
tar pequenos ajustes melho-
rando a fluidez do trânsito na 
Rua da Cassimiro de Abreu, 
tendo em vista que o órgão 

de mobilidade executou um 
projeto há pouco tempo, mas 
devido a demanda dos mo-
radores, a Semob se com-
prometeu que nos próximos 
dias implementará essas mu-
danças definidas em conjun-
to com a associação de mora-
dores. Mais uma intervenção 
será a inversão da Rua Juracy 
de Carvalho Luna para de-
safogar a Rua Catulo da Pai-
xão”, explicou o diretor de 
Operações, Sanderson Ce-
sário. 

Em dezembro de 2021, 
a Prefeitura de João Pessoa, 
por meio da Semob-JP, reali-
zou mudanças de trânsito e 
modificou a sinalização viá-

ria em diversas ruas do bair-
ro de Brisamar. O objetivo foi 
melhorar o trânsito e evitar 
conflitos e congestionamen-
tos nos horários de maior flu-
xo de veículos.

Encontro entre agentes da Semob e moradores da região aconteceu ontem

n 

Reunião 
definiu 
melhorias na 
mobilidade 
urbana do 
bairro e 
projeto será 
implantado 
nos próximos 
dias

Foto: Rayra Cartaxo/Secom-JP

Obesidade será tema de uma 
ação no Hospital Universitário 

Campanha

Biblioteca da JFPB será reaberta 
ao público na próxima segunda

após suspensão

  Com o tema “Obesida-
de: conhecimento, cuidado 
e respeito”, o Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley  
vai sediar uma campanha de 
conscientização sobre o assun-
to. O evento acontece hoje, das 
8h às 11h, de forma presencial 
no auditório Professor Lin-
dbergh Farias. As inscrições 
serão aceitas através do link ht-
tps://forms.gle/6FDt5EsVe4a-
Q4g4c9. 

A ação terá como público 
alvo pacientes e colaborado-
res da instituição de saúde, 
visando à promoção de edu-
cação continuada a questões 

ligadas ao excesso de peso. 
O evento inclui quatro pales-
tras: “Manejo da obesidade: 
foco na mudança do estilo de 
vida”, que será ministrada pela 
médica Nara Crispim; “Mi-
tos e Verdades da Obesidade”, 
apresentada pelo residente de 
endocrinologia Tadeu Silva; 
“Atividade física como alia-
da na prevenção e tratamen-
to da obesidade”, que ficará a 
cargo da educadora física Ka-
rine Carvalho; e “Saúde men-
tal e obesidade”, abordada pela 
psicóloga Cynthia Feliciano.  

A campanha promove a 
educação continuada sobre 

o excesso de peso e as conse-
quências para a saúde, assim 
como a necessidade de promo-
ver a prevenção e o tratamen-
to de forma multidisciplinar”, 
enfatizou Nara. 

 O HULW faz parte da 
Rede Ebserh desde dezem-
bro de 2013. Vinculada ao Mi-
nistério da Educação (MEC), 
a Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares foi criada 
em 2011 e, atualmente, admi-
nistra 40 hospitais universitá-
rios federais, apoiando e im-
pulsionando suas atividades 
por meio de uma gestão de ex-
celência.  

Após um período de sus-
pensão do atendimento ao 
público externo, a Biblioteca 
Juiz Federal Agnelo Amorim 
Filho, da Justiça Federal na 
Paraíba, voltará a receber es-
tudantes e profissionais, pre-
sencialmente. A retomada do 
funcionamento será na pró-
xima segunda-feira, dia 4 de 
abril, no período das 9h às 
15h - com limitação de até 20 
visitantes. 

Segundo a supervisora da 
Biblioteca, a servidora Dulce 

Morais, o espaço conta uma 
sala de leitura, silenciosa e 
tranquila. Todo o ambiente 
é climatizado, com mobiliá-
rio confortável e internet dis-
ponível para os usuários do 
local. 

Ela destaca que os protoco-
los de segurança contra a Co-
vid-19 devem ser seguidos. “O 
uso de máscaras será obriga-
tório. Também pedimos que 
quem tiver sintomas gripais, 
não compareça à biblioteca”,  
reforça a servidora, acrescen-

tando que não é permitido  
ingressar com celular na sala 
de leitura. 

A Biblioteca Juiz Federal 
Agnelo Amorim Filho pos-
sui um acervo com mais de 
20 mil obras, entre livros jurí-
dicos e de literatura. Os itens 
ficam disponíveis para con-
sulta e estudos no local, para 
o público em geral, e emprés-
timo para os colaboradores da 
Instituição. Informações pelo 
e-mail biblioteca@jfpb.jus.br 
ou no telefone: (83) 2108-4005. 

Fotos: Evandro Perreira
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O Campinense tem hoje a 
oportunidade de se isolar ain-
da mais na liderança do grupo 
A do Campeonato Paraibano. A 
Raposa vai enfrentar o CSP, às 
20h15, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande, pela penúlti-
ma rodada. O Rubro-negro é lí-
der com 16 pontos, enquanto que 
o Tigre é o quarto colocado, com 
sete pontos, e ainda tem chan-
ces matemáticas de classificação 
à segunda fase do Campeonato 
Paraibano.

Para o técnico Ranielle Ribei-
ro, o Campinense não encara o 
jogo como um amistoso de luxo. 
Segundo ele, o time vai em busca 
de mais uma vitória para se con-
solidar como o time de melhor 
campanha no Paraibano, o que 
lhe daria a vantagem de decidir 
as semifinais e finais em casa.

Esta semana, o clima nos bas-
tidores da Raposa foi de despedi-
das e chegadas, já visando a reta 
final do Estadual e a Série C. O 
clube dispensou Moisés, Juni-
nho Potiguar e Matheus Régis. 
Por outro lado, trouxe de volta 
o meio campo Luiz Fernando, 
que teve uma grande passagem 
pelo clube há alguns anos, além 
do atacante Erick Pulga, que fez 
um grande Campeonato Carioca 
pelo Madureira, e o zagueiro Pe-
dro Vitor, que estava no Joinville.

No CSP, a derrota para o Tre-
ze, dentro do Almeidão, colocou 
um balde de água fria nos planos 
do Tigre de chegar às semifinais 
do Paraibano. Com a derrota, 
o clube perdeu a terceira colo-
cação justamente para o Galo e 
agora não depende apenas dele 
para conseguir o objetivo, já que 
o Treze precisa apenas vencer o 
Sport Lagoa Seca para confirmar 
a vaga à próxima fase.

Auto Esporte
O Clube do Povo garantiu a 

sua permanência na primeira di-
visão do Campeonato Paraibano 
de 2023, após vencer o Atlético de 
Cajazeiras, na última segunda-fei-
ra, no Almeidão, em João Pessoa. O 
clube ainda tem chances de passar 
para a próxima fase, porém, tor-
ce por uma derrota do São Pau-
lo Crystal contra o Botafogo, nes-
ta quinta-feira, e terá de vencer o 
Sousa, no Marizão, na última ro-
dada. O técnico Reginaldo Sousa 
se emocionou com a conquista do 
Alvirrubro.

“Eu vim para o Auto Esporte 
com o objetivo de livrar o time do 
rebaixamento e conseguimos. O 
Auto Esporte é muito grande e não 
merece ser rebaixado para a segun-
da divisão. Agora, vamos tentar ou-
tro objetivo muito difícil, que é ven-
cer o Sousa no Marizão e garantir 
a classificação para a próxima fase 
da competição”, disse o treinador.

Rebaixamento
Com a derrota para o Auto Es-

porte, o Atlético de Cajazeiras foi re-
baixado para a segunda divisão do 
próximo ano. Com apenas dois pon-
tos conquistados, o Trovão Azul já 
não tem mais condições e o último 
jogo da fase de classificação, contra 
o Botafogo, será apenas para cum-
prir tabela. O goleiro Saulo, muito 
abatido, disse que foram os erros 
dentro de casa que levaram o time 
ao rebaixamento.

“A gente pede desculpa à torci-
da e lamenta muito, porque o Atlé-
tico é um grande time e não mere-
cia isto. Eu cheguei há pouco tempo, 
mas aprendi a amar o clube, porque 
fui muito bem recebido. Porém, nós 
perdemos a chance de ficar na pri-
meira divisão não contra o Auto Es-
porte e sim jogando em casa. Não 
pode disputar quatro partidas em 
Cajazeiras e só conseguir um pon-
to”, argumentou o atleta.

Rubro-negro enfrenta o desesperado CSP, hoje à noite, no Estádio Amigão, pela nona rodada do Campeonato

Raposa tenta disparar na liderança
paraibano 2022

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Campinense 
na vitória fácil sobre o 
Sport Lagoa Seca, por 

5 a 0, na última sexta-
feira, no Amigão

n 

Objetivo do Campinense nos próximos dois 
jogos é conquistar os seis pontos para garantir o 
mando de campo em jogos decisivos

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Ambiente de muito otimismo toma conta do Botafogo
fase de classificação

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Após a vitória convincente contra 
o Sousa, o clima no Botafogo é de oti-
mismo para o jogo de amanhã, con-
tra o São Paulo, pela fase de classifi-
cação do Campeonato Paraibano. Em 
caso de vitória, o time da Maravilha 
do Contorno ultrapassa o Sousa e as-
sume a liderança do grupo A e dá um 
passo gigante para a classificação de 
forma direta às semifinais. No jogo de 
ida, as duas equipes empataram em 1 
a 1 no Almeidão.

Para esta partida, o técnico Ger-
son Gusmão espera contar com o re-
torno importante de dois jogadores 
para o meio campo, Anderson Paraí-
ba, que vem desfalcando a equipe nos 
últimos jogos, e do volante Tinga, que 
está se recuperando de um problema 
que teve na sua estreia, contra o Náu-
tico, pela Copa do Nordeste. 

O jovem zagueiro Gabriel Yan-
no, que falhou feio no segundo gol do 
Auto Esporte no empate em 2 a 2 re-
centemente, deu a volta por cima e 
marcou o gol da vitória contra o Sou-
sa no último domingo, resultado que 
deixou o Belo dividindo a liderança 
com o Dinossauro. O garoto, que veio 
da base, atravessa um grande momen-

to e é um dos mais otimistas jogado-
res do elenco.

“Graças a Deus hoje estou muito 
feliz no elenco. Acho que paguei uma 
dívida que tinha com a torcida, após 
uma decisão errada que tomei contra o 
Auto Esporte. O nosso bom momento 
é fruto de muito trabalho. Nós temos 
que continuar correndo atrás de nosso 
objetivo que é ser campeão paraibano. 
A liderança é fundamental para o elen-
co e a torcida pode esperar muito com-
prometimento da equipe toda e vamos 
ser felizes juntos”, disse o zagueiro.

O técnico Gerson Gusmão acha 
que aos poucos a equipe vai se acos-
tumando a jogar no Campeonato Esta-
dual. “Há uma diferença muito gran-
de entre as duas competições. A Copa 
do Nordeste é jogada e o Campeona-
to Paraibano é disputado, brigado. 
Nós conseguimos uma excelente vitó-
ria contra o Sousa, uma grande equi-
pe e vamos tentar outra vitória contra 
o São Paulo, que é também uma equi-
pe muito organizada e bem treinada”, 
disse o treinador.

Após o jogo contra o São Paulo, o 
Botafogo pega a estrada para Sousa, 
onde enfrentará o Dinossauro, no do-
mingo, na decisão pela primeira colo-
cação do grupo A e a classificação di-
reta às semifinais.

Gerson Gusmão vê equipe em grande evolução, principalmente depois 
da convincente vitória sobre o Sousa no último fim de semana

“Há uma diferença 
muito grande 
entre as duas 
competições. A Copa 
do Nordeste é jogada 
e o Campeonato 
Paraibano é 
disputado, brigado. 
Nós conseguimos 
uma excelente vitória 
contra o Sousa, uma 
grande equipe e 
vamos tentar outra 
vitória contra o São 
Paulo, que é também 
uma equipe muito 
organizada e bem 
treinada

Gerson Gusmão
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A Federação de Automo-
bilismo do Estado da Paraí-
ba (Feap) já prepara a reali-
zação das próximas etapas 
do Campeonato Interestadual 
de Automobilismo e, simulta-
neamente, o Campeonato Pa-
raibano de Automobilismo, 
após o sucesso na abertura 
oficial das duas primeiras eta-
pas das competições, no Au-
tódromo Internacional da Pa-
raíba, localizado na cidade de 
São Miguel de Taipu, no últi-
mo domingo.

Na primeira etapa da com-
petição foram disputadas pro-

vas nas categorias Palio Cup, 
Turismo 1.6, Turismo Light e 
Super Sports. O evento reuniu 
grandes nomes do automobi-
lismo nordestino. De acordo 
com Otávio Ribeiro, presiden-
te da Federação Paraibana de 
Automobilismo, as próximas 
etapas do campeonato terão  a 
participação de pilotos de ou-
tras regiões do país.

“O Campeonato Interesta-
dual de Automobilismo é uma 
competição que vem crescen-
do a cada ano. Nesta edição 
tivemos a presença de pilotos 
de todos os estados do Nor-
deste.  Alguns pilotos não ti-
veram seus carros prontos 
para participarem das duas 

primeiras etapas. Nas próxi-
mas etapas teremos uma dis-
puta mais acirrada, pois va-
mos contar com a presença de 
grandes pilotos de outras re-
giões do país”, pontuou.

Os primeiros colocados 
por categorias, após a dispu-
ta das duas primeiras etapas, 
foram Fred Scabello (Palio 
Cup; Faruck Oliveira(Turis-
mo Light); Faruck Oliveira(Tu-
rismo 1.6) e Giovanni Feitosa( 
Super Sports).

A expectativa é que as pró-
ximas etapas das competições 
ocorram até o mês de maio, 
porém, o calendário oficial,  
com as datas das etapas, ain-
da será divulgado pela Feap.

Entidade comemora sucesso na abertura da temporada no Autódromo Internacional, em São Miguel de Taipu

Federação programa novos eventos
automobilismo

As eliminações dos times paraibanos na 
Copa do Nordeste - o Botafogo foi o último 
a sair - abriram caminho para a conclusão 

da primeira fase do Campeonato Paraibano com 
a tabela de jogos seguindo o seu ritmo normal 
e fechando no dia 6 de abril. Como quatro 
clubes irão disputar o Campeonato Brasileiro, 
dois na Série C, Botafogo e Campinense, e dois 
na Série D, Sousa e São Paulo Crystal, ambas 
competições com início nos dias 9 e 17 de abril, 
respectivamente, os jogos decisivos e as finais só 
devem acontecer no meio de semana até porque 
as tabelas das competições nacionais prevêm 
jogos nos finais de semana. É o preço que vamos 
pagar pela desorganização de nosso campeonato 
que começou tardiamente, diferente da maioria 
dos Estaduais pelo Brasil que já estão na reta final. 
Claro que a Paraíba não é exceção nesse quesito, 
afinal outros estados menores vivem a mesma 
situação. Sempre achei que as discussões em 
torno de uma competição deve ser logo pensada 
e resolvida com antecedência tão logo seja 
publicado o calendário nacional. Infelizmente, os 
nossos dirigentes ficam cozinhando, empurrando 
com a barriga a definição e quando se aproxima 
o final do ano buscam a definição sem uma 
coisa chamada unidade. Muitos desencontros e 
cada um pensando em si, nunca no coletivo, daí 
os problemas corriqueiros de sempre. Sempre 
teremos clubes na Copa do Nordeste e na 
Copa do Brasil no início de cada temporada e 
se faz necessário atenção a esse detalhe para 
valorizar quem conseguiu esse mérito ao final 
do Campeonato Paraibano. Esses problemas, 
quero deixar bem claro, não são específicos da 
atual administração, mas sim de longos anos, 
daí seguirmos nesse amadorismo. No momento 
em que a CBF divulgar o calendário de 2023, a 
federação já poderia, em conjunto com os clubes, 
discutir de forma antecipada o calendário. Tudo 
que é planejado tende a dar certo, nunca na 
forma do improviso como sempre tem acontecido. 
Pra  relembrar, a competição de 2022 somente foi 
definida no início de dezembro, depois de ameaça 
à realização por parte do Conselho Técnico. Do 
jeito que as coisas andam temos de nos contentar 
com a terceira divisão do futebol brasileiro. Pelo 
menos por enquanto.

Rebaixamento
E falando em falta de planejamento, o Atléti-

co, da cidade de Cajazeiras, confirmou o re-
baixamento para a segunda divisão. Desde as 
primeiras rodadas que vinham se configurando 
esse descenso e o martelo foi batido na derrota 
de 1 a 0 para o Auto Esporte, na última segunda-
feira no Almeidão. O pior é que os jogadores, 
superdesmotivados e muitos querendo ir embora, 
vão ter de esperar até o dia 6 de abril para cum-
prir o último jogo, diante do Botafogo, no Almei-
dão. Pense num castigo! O Sport Campina segue 
o mesmo caminho do Trovão Azul.

Auto Esporte
Com muita dificuldade e contando com a 

péssima participação do Atlético de Cajazeiras, 
o Auto Esporte se manteve na primeira divisão do 
futebol paraibano. Em sete jogos fez oito pontos e 
ainda falta um para encerrar a sua participação 
na primeira fase, podendo até brigar por uma 
vaga na segunda fase, desde que o São Paulo 
Crystal perca, amanhã, para o Botafogo. Isto 
acontecendo, o Auto precisaria derrotar o Sousa 
no próximo domingo, no Marizão. Será que dá?

Flamengo Auto Clube
E ainda falando de Auto Esporte, o compa-

nheiro aqui da redação, Cardoso Filho, torcedor 
do Macaco Autino, revendo os arquivos de A 
União localizou, no dia 26 de abril de 1983, que 
então presidente Sebastião Nascimento, tentou 
mudar o nome do clube para Flamengo Auto 
Clube da Paraíba. Ele chegou a anunciar a con-
vocação de uma reunião de diretoria, inconfor-
mado com a falta de apoio da torcida e querendo 
pegar carona na boa fase do time carioca para 
implementar a mudança. A ideia de Sebastião 
não prosperou.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Caminho livre 
para conclusão

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com
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Foto: Arquivo pessoal

João Pessoa Espectros treina novos 
atletas para disputar o Brasileiro

futebol americano

Pelo menos 15 novos atletas já 
estão treinando no João Pessoa Es-
pectros, equipe paraibana, bicam-
peã brasileira de Futebol America-
no e uma das principais do país na 
modalidade. Os novatos, seleciona-
dos durante o Tryout, evento reali-
zado no início do mês de março, es-
tão focados nas reuniões táticas, nos 
treinos que acontecem em campo e 
no preparo físico com treinamen-
to de força. 

O treinador do Espectrus, Rob-
son Sena, adiantou que mesmo com 
poucos meses de trabalho, é possí-
vel que alguns desses atletas sejam 
convocados para as próximas dis-
putas. O Campeonato Brasileiro 
de Futebol Americano é o primei-
ro dos desafios, com jogos inician-
do já no mês de junho.  “O objetivo 
da nossa seletiva não é buscar joga-
dores prontos, mas buscar pessoas 
que tenham o perfil atlético pra po-
der corresponder, e alguns desses já 
estão respondendo bem em campo 
com desempenho superior ao espe-
rado para o tempo de treino”. O res-
ponsável pela equipe explica ainda 
que o entrosamento entre novatos e 
veteranos deverá ser reforçado no 
acampamento, uma espécie de in-
tensivão, que deve ser realizado no 
mês de maio. “Geralmente é um fi-
nal de semana onde todos ficamos 
juntos. Aí a gente sai com o time fe-
chado para a temporada de 2022”.  

Helamã Araújo foi um dos sele-
cionados e está empolgado. Partici-

par do time dez vezes campeão nor-
destino e atual campeão brasileiro 
é, de fato, um presente para quem 
pratica e pretende se desenvolver no 
esporte. O entrevistado, que chegou 
a jogar em outros times, falou da ex-
periência adquirida em tão pouco 
tempo. “Em menos de um mês já 
aprendi muita coisa essencial que 
eu não fazia ideia que existia. Estou 
gostando bastante, os veteranos e 
treinadores vêm me ajudando mui-
to a melhorar”. Helamã, que joga na 
defesa, sabe que precisa correr con-
tra o tempo, a ideia é sim estar na 
quadra defendendo a equipe. “Es-
tou super empolgado pra tempora-
da, não sei se vou ter vaga pra jogar 
já que acabei de entrar, mas vamos 
ver né… o esforço compensa”. 

Defender a seleção
Oito atletas e dois membros da 

equipe técnica do João Pessoa Es-
pectros, convocados para compor a 
Seleção Brasileira de Futebol Ame-
ricano, o ‘Brasil Onças’, retorna-
ram recentemente do Brasil Onças 
Week. A semana de treinamen-
to com os melhores atletas do país 
tem o objetivo de fomentar o espor-
te e capacitar atletas e técnicos atra-
vés de eventos on-line e presenciais.

A Seleção Brasileira de Futebol 
Americano, que não atua desde o 
amistoso contra a equipe Argenti-
na Halcones, disputada em dezem-
bro de 2017, está focada nos próxi-
mos jogos. As datas da reestreia nas 
quadras ainda não foram divulga-
das pela Confederação Brasileira de 
Futebol Americano (CBFA).

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

O Autódromo Internacional da Paraíba foi palco da abertura do campeonato desta temporada com a disputa de várias categorias

Helamã Araújo é uma das novidades da equipe

Mais
pilotos de 

outras regiões 
do país devem 
participar das 

próximas etapas 
do Campeonato 
Interestadual de 
Automobilismo
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Curtas
Saúde mental faz Medina
desistir de competições

Decreto detalha regras
para recursos das Loterias

Judô brasileiro compete
esta semana na Turquia

Ainda não será desta vez que Gabriel Medina 
voltará ao Circuito Mundial. O surfista brasileiro 
vai ficar fora também da etapa de Bells Beach, na 
Austrália, cuja janela de competição se abrirá no dia 10 
de abril. O tricampeão mundial ainda não estreou na 
temporada 2022 por questões de saúde mental.

Medina não participou das três primeiras etapas 
do ano: Pipeline, Sunset (ambas no Havaí) e Peniche, 
em Portugal. Havia expectativa de que ele voltasse 
ao circuito na Austrália porque o país conta com duas 
etapas em sequência na competição. O surfista não se 
manifestou sobre a decisão em suas redes sociais

Em janeiro, o tricampeão anunciou que perderia 
as primeiras etapas da temporada para cuidar de sua 
saúde mental, sem entrar em detalhes. 

As entidades desportivas passam a ter 
maior segurança jurídica com o Decreto no 
11.010 que detalha diretrizes e parâmetros da 
destinação dos recursos públicos das Loterias 
Federais. Publicado no Diário Oficial da União 
de ontem, o texto também atualiza a nomen-
clatura do órgão gestor do esporte no Governo 
Federal. 

“Esse decreto traz um marco no fortale-
cimento institucional para que as entidades 
que atuam no setor esportivo possam fazer a 
devida aplicação dos recursos públicos em 
benefício dos atletas brasileiros. Isso é fun-
damental para que nós possamos cada vez 
mais ter transparência e ter foco na gestão dos 
recursos, para que nossos atletas tenham cada 
vez mais oportunidades para poder orgulhar o 
nosso país”, afirmou o ministro da Cidadania, 
João Roma.

O judô brasileiro voltará ao World Judo 
Tour neste final de semana para a disputa do 
Grand Slam de Antalya, na Turquia, nos dias 
1, 2 e 3 de abril. A equipe brasileira conta 
com 24 atletas no evento que distribuirá até 
mil pontos no ranking mundial IJF. Entre os 
destaques da equipe brasileira está a três 
vezes medalhista olímpica, Mayra Aguiar, que 
competirá pela primeira vez desde os Jogos 
de Tóquio, onde conquistou sua terceira me-
dalha de bronze.  O Grand Slam de Antalya é 
a última etapa do Circuito antes do Campeo-
nato Pan-Americano e da Oceania de Judô e 
definirá quem participará do Pan seguindo os 
critérios estabelecidos nos Critérios de Convo-
cação do Ciclo Paris 2024.  A programação do 
Grand Slam começa amanhã, com o sorteio 
das chaves. As finais no domingo estão confir-
madas para as 11h (Brasília). 

O fotógrafo paraibano 
Jefferson Muniz, conheci-
do como Jefferson Cariri, é 
o grande campeão do con-
curso “Lentes da Lampions” 
promovido pela Copa do 
Nordeste. A vitória dará ao 
profissional a oportunidade 
de participar da cobertura, 
com exclusividade, da deci-
são da Copa do Nordeste edi-
ção 2022, que acontece no dia 
3 de abril, na Arena Castelão, 
em Fortaleza.

 A final foi contra outro 
paraibano, Estephanes Fran-
celino, o segundo mais vota-
do. Ao todo participaram da 
competição 57 fotógrafos de 

todos os estados do Nordeste. 
“Eu fui surpreendido desde o 
momento que fui selecionado. 
E a partir dos primeiros con-
tatos com a produção foi cain-
do a ficha e eu fui perceben-
do que poderia ganhar. Mas 
foi difícil porque tinha mui-
ta gente bacana competindo”. 

Aos 27 anos e fotografan-
do futebol, e outros esportes, 
há pelo menos nove, o parai-
bano de Caturité acredita que 
a vitória no “Lentes da Lam-
pions” marcará um novo mo-
mento na carreira. “Acho que 
nunca imaginei estar passan-
do por isso tão cedo, porque a 
gente quando faz o que gosta, 
as portas se abrem. De certa 
forma vai ser uma maneira de 
Jefferson Cariri se expandir e 

muitas pessoas me conhece-
rem ainda mais, e em todo o 
Nordeste, inclusive cobrindo 
uma das maiores competi-
ções regionais do país”.

 
Sobre o concurso

Cada fotógrafo partici-
pante escolheu quatro ima-
gens para apresentar. Os 
desafios ocorreram na rede 
social oficial do Instagram 
da Copa do Nordeste, atra-
vés dos stories, em votações 
que ocorriam numa duração 
de 24 horas. As fotos escolhi-
das por Jefferson acontece-
ram em momentos especiais 
de jogos nos estádios Presi-
dente Vargas, Amigão e em 
um campo amador, todos em 
Campina Grande. 

Um pequeno torcedor do 
Treze portador de uma doen-
ça rara sendo levado ao cam-
po por um jogador do time; 
um animado torcedor, já com 
mais idade, segurando a be-
bida enquanto vibra com a 
partida; um registro de dis-
puta de bola entre jogadores 
do Treze e Campinense no fa-
moso clássico dos maiorais e 
uma partida amadora entre 
árbitros de Campina Gran-
de e Umbuzeiro com o flagra 
de um dos participantes que 
não possui o braço esquer-
do. “Esse arbitro, em espe-
cial, não tem um dos braços 
e mesmo assim ele joga fute-
bol e apita jogos e ainda luta 
algum esporte, me parece que 
o taekwondo”.

Jogos de hoje
n AlAgoAno
20h
Murici x ASA

n BAiAno
19h15
Atlético-BA x Bahia de Feira
21h30
Jacuipense x Barcelona

n CArioCA
21h40
Flamengo x Fluminense

n PAulistA
21h40
São Paulo x Palmeiras

n CAtArinense
20h30
Camboriú x Brusque

n PArAnAense
20h
Maringá x Coritiba

Vencedor de concurso da competição, Jefferson Cariri será o fotógrafo oficial de Fortaleza x Sport, no Castelão, dia 3

Fotos da decisão serão de paraibano
copa do nordeste

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

em são paulo

Atletas olímpicos e paralímpicos em ação
O Centro de Treinamen-

to Paralímpico, em São Pau-
lo, vai receber mais de 300 
atletas em provas de natação 
e atletismo, amanhã. Entre os 
dias 31 de março e 2 de abril, o 
local será sede do Desafio de 
Atletismo CPB/CBAt, evento 
que reunirá cerca de 100 atle-
tas paralímpicos e olímpicos 
em disputas de campo e pis-
ta. Nas mesmas datas, mais 
de 200 nadadores participa-
rão da 1a fase nacional de na-
tação do Circuito Paralímpi-
co Loterias Caixa.

O Desafio de Atletismo 
CPB/CBAt tem a finalidade 
de difundir e desenvolver a 
prática da modalidade entre 
atletas paralímpicos e olím-
picos do país. Dirigido e or-
ganizado pela Confedera-
ção Brasileira de Atletismo 
(CBAt) e pelo Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB), o 
evento será dividido em sete 
etapas durante todo o ano de 
2022. Além de receber a pri-
meira nesta semana, o CT Pa-

ralímpico também sediará a 
segunda, terceira e a sétima. 
As outras ocorrerão em For-
taleza, Brasília e Porto Alegre, 
respectivamente.

Entre os atletas paralímpi-
cos presentes nesta etapa es-
tarão alguns medalhistas nos 
Jogos de Tóquio 2020, como 
Alessandro Silva (ouro e re-
cordista paralímpico no lan-
çamento de disco na clas-
se F11 - para atletas cegos), 
Beth Gomes (ouro e recordis-
ta mundial no lançamento de 
disco na classe F52), Petrúcio 
Ferreira (ouro e recordista pa-
ralímpico nos 100m na classe 
T47), entre outros.

“O Desafio de Atletismo 
CPB/CBAt é muito importan-
te para analisarmos as condi-
ções dos nossos atletas e ava-
liarmos como estão os nossos 
treinamentos. Nas provas 
com competidores an-
dantes, ainda have-
rá a possibili-
dade de eles 
se desafia-

rem contra atletas olímpi-
cos”, afirmou João Paulo Al-
ves da Cunha, coordenador 
de atletismo do CPB.

Já a 1a fase nacional de na-
tação do Circuito Paralímpi-
co Loterias Caixa valerá como 
seletiva para o Campeonato 
Mundial da modalidade, mar-
cado para junho deste ano, na 
Ilha da Madeira, em Portugal. 
Ao todo, 214 nadadores estão 
inscritos para o evento.

Assim como acontecerá 
no Desafio CPB/CBAt, a com-
petição também contará com 
medalhistas nos Jogos Para-
límpicos de Tóquio 2020: Ca-
rol Santiago (ouro nos 50m e 
100m livre e nos 100m peito 
na classe S12), Gabriel Araújo 

(ouro nos 200m livre e 50m 
costas na classe S2), Gabriel 
Bandeira (ouro nos 100m bor-
boleta na classe S14), Talisson 
Glock (ouro nos 400m livre na 
classe S6), Wendell Belarmino 
(ouro nos 50m livre na classe 
S11), entre outros.

“É a maior e a mais im-
portante competição pós-
Jogos de Tóquio 2020 na na-
tação. Desde o megaevento 
na capital japonesa, os atle-
tas não haviam se prepa-
rado especificamente para 
um campeonato como ago-
ra. Foi um período de prepa-
ração com descanso e treinos 
adequados. Além disso, vale 
como seletiva para o Mun-
dial”, disse Leonardo Toma-
sello, técnico-chefe da Seleção 
Brasileira de Natação.

O paraibano Petrúcio Ferreira 
(ouro e recordista paralímpico 
nos 100m na classe T47) 
é um dos participantes
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O fotógrafo Jefferson Cariri e as quatro fotos que lhe garantiram a vitória no Concurso da Copa do Nordeste desta temporada

Foto: Dani Lins/Divulgação

Fotos: Jefferson Cariri/Divulgação
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1874 — Barão de Araruna (Estêvão José da Rocha), 
fazendeiro e militar (PB)
1949 — Mathias da Silva Freire, 
religioso, militar, político e jornalista (PB)
2010 — Deusdedit de Vasconcelos Leitão, 
historiador e gestor público (PB)
2018 — Nelma Figueiredo, jornalista (PB)
2019 — José Hardman Norat, desembargador (PB)
2020 — Mateus Zerbone Carlos, 
publicitário e dirigente de futebol (PB)
2020 — João Coragem, político (PB)

Mortes na História

Obituário
Maksym Kagal
27/3/2022 – Aos 30 anos, em Mariupol, na 
Ucrânia, em combate contra o exército russo. 
Era campeão mundial de kickboxing de 
2014. O pugilista fazia parte do Batalhão 
de Azov, uma organização paramilitar 
nacionalista de extrema-direita com sede na 
Ucrânia, fundado em 2014; o grupo promove o nacionalismo 
ucraniano e o neonazismo por meio de sua organização 
paramilitar chamada Milícia Nacional e por sua ala política 
do Corpo Nacional, que hoje compõe o governo ucraniano.

Aforismo
“O carimbo da morte é que 

dá o seu valor à moeda da vida 
e a torna capaz de comprar o 

que tem valor real.”

(Rabindranath Tagore)
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O prazo para a entrega da de-
claração do Imposto de Renda de 
Pessoa Física (IRPF) de 2022 vai 
até o dia 29 de abril. Dentre os de-
clarantes estão todas as pessoas 
cujos rendimentos tributáveis su-
peraram o valor de R$ 28.559,70 
no ano passado. O que muitas 
pessoas não sabem, no entanto, 
é que até mesmo os rendimentos 
de entes falecidos devem ser de-
clarados. Por isso, os familiares 
de um contribuinte que já mor-
reu precisam ficar alertas à in-
dispensabilidade da entrega da 
declaração durante os anos se-
guintes à morte.

A partir do momento que uma 
pessoa falece, a responsabilidade 
de declaração do IRPF passa a ser 
de seus parentes. A família deve, 
então, realizar o levantamento do 
que o ente falecido possuía. Tudo 

Quando uma pessoa morre, a responsabilidade de declaração do Imposto de Renda passa a ser dos parentes

Falecidos também “declaram” IR
ALERTA AOS FAMILIARES

Carol Cassoli 
Especial para A União

Foto: O Jogo

Enrique Pinti
27/3/2022 – Aos 82 anos, em Buenos Aires, 
Argentina. Ator e humorista argentino, com 
seis décadas de atuação e considerado um 
dos ícones do humor no país. Fez carreira 
no teatro, cinema, televisão, rádio e também 
no mundo da música e da literatura, tendo 
publicado mais de uma dezena de livros.

Foto: Diário de Notícias

Antonios Naguib
27/3/2022 – Aos 87 anos, no Cairo, no Egito, 
em decorrência de uma insuficiência renal. 
Cardeal e patriarca emérito de Alexandria 
(Egito). Nasceu em 18 de março de 1935 
na cidade de Salamut, no Egito. Sua irmã 
mais velha, Maria Georgette, é atualmente 
a superiora-geral da Congregação das Religiosas Egípcias 
do Sagrado Coração. Foi ordenado sacerdote em 1960. Em 
novembro de 2010 foi eleito cardeal pelo papa Bento XVI e 
participou do conclave que elegeu o papa Francisco, em 2013.

Foto: Press Vaticans

Elmi Evangelista
27/3/2022 – Aos 73 anos, de infarto. 
Fazendeiro suspeito de ajudar o chacareiro 
Lázaro Barbosa, que foi morto em confronto 
com a Polícia Militar em junho de 2021. O 
fazendeiro e um caseiro, que trabalhava 
em sua propriedade, se tornaram nomes 
eminentes depois que foram presos na noite de 24 de junho de 
2021, quando Lázaro, segundo a PM, que matou uma família 
em Ceilândia (DF) cometeu uma série de crimes, ainda era 
procurado pela força-tarefa, teria se escondido em sua fazenda.

Foto: Reprodução

Os conceitos de declaração 
de espólio e de declaração de 
rendimentos de um falecido 
podem confundir. Diferente da 
declaração de espólio, onde os 
familiares demonstram, na de-
claração, quais bens do morto 
foram divididos, a declaração 
de IRPF de alguém que já par-
tiu deve ser igual à de uma pes-
soa que está viva. Logo, se um 
parente morreu em 2022, é ne-
cessário que alguém faça a de-
claração de seus rendimentos 
relativos a 2021 normalmente.

A contadora Maria Cordeiro 
explica que, em situações como 
essa, é necessário que alguém 
se responsabilize pelo inven-
tário. Nesse caso, o inventa-
riante pode ser o cônjuge ou 
um dos filhos. E, na ausência 
de familiares mais próximos 
ou de contato direto, é possí-
vel que outros parentes assu-
mam o compromisso de en-
viar as informações à Receita 
Federal. Assim, pais, irmãos, 
sobrinhos e quaisquer outros 
familiares podem se respon-
sabilizar pelo envio.

Frente à tarefa de enviar a 
declaração do ente falecido, o 
inventariante deverá levantar 
todos os dados sobre a pessoa 
para informar não apenas os 
rendimentos, mas também os 
bens, débitos e dispêndios re-
lacionados ao nome do finado. 
Para enviar as informações à 
Receita, o familiar preencherá 
a ficha de identificação do con-
tribuinte. No campo “natureza 
da ocupação” é preciso infor-
mar qual cargo o falecido ocu-
pava em seu emprego em 2021.

De acordo com Maria Cor-
deiro, o inventariante precisa 
estar atento porque, no progra-

ma da Receita Federal, exis-
tem três tipos de declarações 
comuns para os vivos e ainda 
a declaração final de espólio 
(enviada ao fim de todo o pro-
cesso de partilha de bens). “O 
inventariante deve fazer a De-
claração Anual normalmente 
e ignorar a Declaração de Saí-
da Definitiva do País, pois ela 
diz respeito às pessoas que fo-
ram morar fora. Além disso, 
a Declaração Final de Espó-
lio também deve ser ignorada 
neste momento”, orienta Maria, 
ao enfatizar que todo e qual-
quer informativo de rendimen-
to deve ser considerado duran-
te o preenchimento da ficha.

Pagamento e restituição
Caso o envio das informa-

ções indique que o falecido ain-
da tem tributos a pagar ou di-
reito à restituição do imposto, 
cabe ao inventariante efetuar o 
pagamento da primeira parcela 
ou realizar o pagamento à vis-
ta, dentro do prazo e entrega da 
declaração. Essa conduta evi-
ta o registro de multas no CPF 
do ente finado. Se houver bens, 
os herdeiros podem assumir o 
compromisso de cumprir com 
as dívidas tributárias deixadas 
para trás através da herança.

E, se a pessoa tiver direi-
to à restituição do IRPF, o in-
ventariante deve, durante o 
preenchimento da ficha de de-
claração, informar os dados 
bancários da pessoa. Em al-
guns casos é possível que o fa-
lecido não tenha conta bancá-
ria. Diante disso, é exigido que 
o inventariante entre em conta-
to com o Banco do Brasil para 
saber como dar andamento ao 
processo de restituição.

Maria Cordeiro relata que, 
se a pessoa não tiver herdei-
ros, tampouco bens, será pre-
ciso expedir um alvará judi-
cial ou uma escritura pública 
extrajudicial que dê a alguém 
o direito, como sucessor, sobre 
a taxa a ser paga ou restituída. 
“É o juiz que autoriza a quita-
ção de pendências se não hou-
ver inventário”.

Envio do espólio
A contadora destaca, ainda, 

que o envio do espólio só deve 
começar no ano seguinte ao 
falecimento. Dessa forma, este 
ano, por exemplo, só enviarão 
declarações de espólio pessoas 
cujo ente faleceu até o dia 31 de 
dezembro de 2021.

As declarações de espólio são 
divididas em três etapas (inicial, 
intermediária e final) para que 
a Receita Federal esteja a par do 
andamento do processo de divi-
são de bens do falecido. A decla-
ração de espólio deve acontecer 
anualmente até o encerramen-
to do inventário, é por isso que 
existem os atestados interme-
diários. E apenas com a emissão 
do documento final que a Recei-
ta Federal entende que a parti-
lha de bens foi finalizada. É com 
ela, portanto, que o CPF do fina-
do pode ser encerrado.

Maria Cordeiro reforça a 
importância de o inventarian-
te cumprir todo o processo de 
encerramento das demandas 
do falecido enquanto pessoa 
física: “A declaração de espó-
lio é uma peça fundamental 
ao inventário, que levará em 
consideração as informações 
dos bens para definir obriga-
ções que ainda estão a pagar, 
por exemplo”.

Espólio e declaração de rendimentos

Ordem de envio das declarações
n Se o contribuinte faleceu em 2022, é necessário declarar o IRPF ainda este ano;

n Em 2023, o inventariante enviará a declaração inicial de espólio;

n Outras declarações de espólio (intermediária e final) serão feitas ao longo dos anos, de 
acordo com o andamento do processo judicial de divisão de bens;

n A regra muda se a pessoa tiver falecido até o dia 31 de dezembro de 2021. Nesse caso, o 
espólio deve ser enviado já este ano.

CONTATOS
n Para críticas, correções, colaborações, sugestões, 
informações sobre óbitos e propostas de temas 
relacionados à Seção Memorial do jornal A União, o 
leitor pode entrar em contato pelo e-mail jorgerezende.
imprensa@gmail.com ou pelo WhatsApp (83) 98854-1491.

Legislação
A família deve realizar 
o levantamento do que 
o ente falecido possuía 

porque, segundo a 
lei, a pessoa física do 

contribuinte não deixa 
de existir com a chegada 

da morte e se estende 
nos bens deixados

isso acontece porque, segundo a 
lei, a pessoa física do contribuin-
te não deixa de existir assim que 
a morte chega, ela se estende por 
meio do conjunto de bens que o ci-
dadão deixou. Com a partida des-
sa pessoa, esses bens são chama-
dos de espólio.

É com base no espólio que os 
familiares passam a ter noção do 
que ficou para cada um a partir 
de então. Através dele, os herdei-
ros terão acesso à divisão de bens 
e aos débitos que o desencarnado 
deixou para trás. Contudo, se o 
contribuinte não deixar bens in-
ventariáveis, sua certidão de pes-
soa física (CPF) é automaticamen-
te cancelada com a emissão da 
certidão de óbito e a família fica 
desobrigada do preenchimen-
to da declaração de espólio. Em 
qualquer um dos casos, entretan-
to, é necessário que a família rea-
lize o envio do IRPF dessa pessoa 
à Receita Federal do Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: Aquisições Parce-
ladas de Pneus e Câmaras de Ar, que tem como objetivo atender à Frota de Veículos Pertencentes 
e/ou Locados a esta Edilidade; ADJUDICO o seu objeto a: RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA 
SILVA EIRELI - R$ 700.557,20.

Arara - PB, 22 de Março de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2022, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Pneus e Câmaras de Ar, que tem como objetivo atender à Frota de Veículos Pertencentes e/
ou Locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 700.557,20.

Arara - PB, 22 de Março de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição de 
peixes congelados, e gêneros alimentícios, para serem distribuídos com Famílias Carentes, durante 
o período da Semana Santa; ADJUDICO o seu objeto a: AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E 
HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA - R$ 139.900,00.

Arara - PB, 28 de Março de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Aquisição 
de peixes congelados, e gêneros alimentícios, para serem distribuídos com Famílias Ca-
rentes, durante o período da Semana Santa; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS 
LTDA - R$ 139.900,00.

Arara - PB, 29 de Março de 2022
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições Parceladas de Pneus e Câmaras de Ar, que tem como objetivo 
atender à Frota de Veículos Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2022. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 
04.122.1002.2003 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 . Recur-
sos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.00 SECRETARIA 
DE EDUCAÇAO E CULTURA 12.361.2002.2010 MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL – FUNDEB 30% 540 . Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2002.2011 MANTER AS ATIV. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 12.361.2002.2012 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO – SALÁRIO EDUCA-
ÇÃO QSE 550 . Transferência do Salário Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.2002.2014 MANTER AÇOES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE 
569 . Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
06.00 FUNDO MUN DE SAUDE – S.M.S. 10.301.2001.2023 MANTER OUTROS PROGRAMAS 
– RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS 600 . Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2001.2025 MANTER AS AÇÕES DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 
08.244.2003.2033 MANTER AÇÕES DO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – OUTROS 
PROGRAMAS 660 . Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – 
FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2003.2038 MANTER ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 15.452.2004.2041 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 500 . Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00032/2022 - 25.03.22 - RONALDO 
BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 700.557,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021

A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Araruna/PB, informa ao 
público em geral, em especial às empresas participantes da licitação em epígrafe, que o recurso 
administrativo pela Licitante BR SANEAMENTO LTDA CNPJ: 34.356.435/0001 – 95, em conformi-
dade com o Parecer da Assessoria Jurídica desta Edilidade foi indeferido. Segue o Processo para 
Homologação. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. 
E-mail: licita@araruna.pb.gov.br.

Araruna/PB, 28 de março de 2022.
Carlos Antônio de Macedo Filho

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00002/2021, que objetiva: Construção 
de Abastecimento de Água em diversas comunidades rurais do Município de Araruna/PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AMV PROJETOS & 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 3.596.945,53.

Araruna - PB, 29 de março de 2022
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Cel. Antônio Pessoa, 97 - Centro - Araruna - PB, às 08h do dia 11 de abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Combustível. 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) 3373–1666. E-mail: secretaria@
camaradeararuna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 29de março de 2022
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO KM, DO TIPO: VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 
– PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 
255.660,00.

Barra de Santana - PB, 29 de Março de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Contratação de Empresa 
especializada para Implantação e suporte técnico de Software, destinado ao controle Contábil, Portal 
da Transparência e demais sistemas, com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA – ME - R$ 30.000,00.

Barra de Santana - PB, 15 de Março de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA–PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL 
MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 206.252,00.

Barra de Santana - PB, 15 de Março de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS 
PELO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 27.500,00.

Barra de Santana - PB, 17 de Março de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 004

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE 
EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00201/2021 - J F SOARES E CIA LTDA - CNPJ: 
24.220.972/0002-30 - Apostila 04 - acréscimo médio de: Item 1 - 4,38%, Item 2 - 21,05%, Item 
3 - 18,64%. ASSINATURA: 17.03.22.

Barra de Santana – PB, 17 de março de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO KM, DO TIPO: VAN COM CAPA-
CIDADE DE 16 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARRA DE SANTANA – PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Barra de Santana e Federais (FNDE/QSE) e (PNATE):. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana e: CT Nº 01901/2022 - 29.03.22 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 255.660,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Barra de Santana: 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 3390.39 99 1500100O0utros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 17/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Barra de Santana e: CT Nº 01201/2022 - 17.03.22 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE 
RESIDUOS LTDA - R$ 27.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE 
SANTANA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Barra de Santana: 02.050 Secretaria Municipal de Saúde 10 301 1001 
2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 10 301 1001 2033 Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 10 302 1001 2034 Bloco de Manu-
tenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 10 301 1001 2037 Bloco 
de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios 
10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Es-
pecializada – Recursos Próprios 02.060 Fundo Municipal de Saúde 3390.30 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até 15/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana 
e: CT Nº 01001/2022 - 15.03.22 - B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, 
HOSPITALAR E L - R$ 206.252,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para Implantação e suporte técnico de Sof-
tware, destinado ao controle Contábil, Portal da Transparência e demais sistemas, com a finalidade 
de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barra de Santana/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra 
de Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração 04 122 2001 2005 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 04 123 2001 
2006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 3390.39 Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 15/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Barra de Santana e: CT Nº 00901/2022 - 15.03.22 - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA 
LTDA - ME - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE ESQUADRIAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Belém - PB, 29 de Março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 12 de Abril de 2022, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA ZERO 
KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
BELÉM–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 29 de Março de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO 
RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS I. 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 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 29 de Março de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDA-
MENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2022 - Ata de Registro de Preços nº 
00010/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00010/2021, 
realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA. DOTAÇÃO: 0101 GABINETE 
DA PREFEITA 04.122.0021.2002 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
41.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 0301 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0021.2007 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 52.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 0401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 540 TRANS-
FERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 114.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 541 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA 
UNIÃO – VAAF 121.3.3.90.30.01 MATEIRAL DE CONSUMO 542 TRANSFERENCIAS DO FUN-
DEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT 126.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
05.01 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27.812.0021.2026 MANTER AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
181.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 06.01 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.0021.2028 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 195.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 07.01 SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 15.451.0021.2031 MANTER AS 
ATIVIDADES DA SIENFRA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 210.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 25.752.0269.2033 MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 231.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.0021.2034 
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 240.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 426.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 621 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 434.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.0468.2045 MANTER 
AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0483.2050 
MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 500 RECURSOS NÃI VUNCULADOS DE 
IMPOSTOS 325.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0487.2054 MANTER OUTROS 
PROGRAMAS SOCIAIS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 350.3.3.90.30.01 
MATERIASL DE CONSUMO 669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 
355.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 28/03/2023. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00097/2022 - 28.03.22 - REJANE DALVA DA 
SILVA JAPIASSU - R$ 272.350,65.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Equipamentos 
de Proteção Coletiva – EPC’s de sinalização. Os equipamentos serão utilizados nas diversas 
secretarias (SEMOB, SEINFRA, SEMAPA, GUARDA METROPOLITANA; SEPLAH e SAÚDE) em 
atividades de (sinalização, canalização, direção do tráfego e delimitação de áreas) promovendo 
a segurança e a proteção coletiva e individual de colaboradores e usuários. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 19 de Abril de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaoca-
bedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.
br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
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 TRATOR 
CORTADOR DE GRAMA MANUAL para fins de manutenção no gramado do Estádio Francisco 
Figueiredo de Lima, de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas 
do dia 18 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, 29 de Março de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO 25002/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, 
FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 25002/2022. DOTAÇÃO: Função Programática: 08 243 1018 2125 –; 08 244 1018 2126 –; 08 
244 1018 2128; 08 243 1019 2131; 08 243 1019 2135 ;. Elemento De Despesa: 3390.30; Fonte De 
Recursos: 16600000/15001000. VIGÊNCIA: 28/03/2022 a 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE e as Empresas V. DE 
ALMEIDA GOMES ALIMENTÍCIOS CNPJ Nº 35.082.105/0001-11, valor R$ 152.826,00 (cento e 
cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e seis reais), contrato nº 2.05.055/2022; MARIA CAROLI-
NO CALADO PINHO CNPJ Nº 35.173.009/001-09, valor R$ 15.894,00 (quinze mil oitocentos e 
noventa e quatro reais), contrato nº 2.05.056/2022; e GTA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 
Nº 39.329.715/0001-28, valor R$ 242.135,00 (duzentos e quarenta e dois mil cento e trinta e cinco 
reais), contrato nº 2.05.057/2022.

Campina Grande 28.03.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - VALOR

CONTRATO Nº. 20301-2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. CONTRATADO: F V DOS 

SANTOS EIRELI, CNPJ nº 33.665.164/0001-97. FUNDAMENTAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA 
DO CONTRATO, C/C O §1º DO ART.65 DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ACIMA, NO VALOR 
DE R$ 52.917,83 (cinquenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), 
TOTALIZANDO R$ 268.526,41 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e vinte seis reais e 
quarenta um centavos)PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 24,54% DO 
VALOR INICIAL CONTRATADO, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁ-
RIO CANGATI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO 1056277–96/2018 
/MINISTÉRIO DO TURISMO: 28 DE MARÇO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20501/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. CONTRATADO: JOTAV CONS-

TRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ nº 40.065.143/0001-04. FUNDAMENTAÇÃO: 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado 
dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Décima Sexta, na forma prevista no parágrafo 1º 
do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas  ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS, POR 06(SEIS) MESES A PARTIR DE 30 DE MARÇO DE 2022. DATA DA 
ASSINATURA: 28 DE MARÇO DE 2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00020/2021. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-

ÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE–PB. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data desta publicação, comparecer junto a Comissão Setorial 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: Dennison S Santos - ME - CNPJ 31.155.854/0001-70. 
INFORMAÇÕES: na sede da CSL, Rodovia dos Tabajaras, PB 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro 
- Conde - PB, no horário das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 999375789. 

Conde - PB, 25 de Março de 2022.
RILDO BRASIL MACIEL

Presidente da Comissão.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-

ÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO 
SAMU NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para 
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: Di Dinah Comercio de Roupas Eireli - CNPJ 35.496.595/0001-00. Petter Comércio 
de Epis Eireli - CNPJ 08.968.649/0001-02. R.l Comercio Varejista de Multi Utilidades Ltda - CNPJ 
22.226.670/0001-63. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 
Conde, S/N - Centro - Conde - PB, no horário das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 999375789.

Conde - PB, 25 de Março de 2022.
RILDO BRASIL MACIEL

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR

AO CONTRATO Nº 160/2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Pregão Presencial Nº 018/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Susges-
tão - Serviços Técnicos e Administrativos Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52; Considerando, que a 
vigente do contrato vai até 12 de julho de 2022, e por se tratar de serviços de natureza continuada, 
considerando cláusula décima do contrato e o inciso II do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93; Con-
siderando, que a atual gestão tão logo faça as devidas nomeações dos candidatos aprovados, o 
contrato oriundo deste procedimento licitatório será imediatamente distratado. Desta forma por 
se considerando como serviços de natureza continuada fica aditivado oa valor total contratado a 
quantia total de R$ 776.226,06 (Setecentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e 
seis centavos) para pagamento dos prestados de serviços terceirizados através da contratada de 
acordo com a demanda da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Coremas. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo 
aditivo. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Ronaldo E. dos Santos (Pela contratada).

Coremas-PB, 03 de março de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES VERBAIS

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022
A Prefeitura Municipal de Coremas-PB, vem através de seu Pregoeiro tornar público que está 

notificando os licitantes interessados para continuação da Sessão Pública do Pregão Presencial 
Nº 008/2022 (início da sessão às 08h:00min) marcada para acontecer no dia 12 de abril de 2022, 
na Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas-PB (Auditório do Centro de 
Cultura Shaolin), onde tem como objeto a contratação de uma pessoa jurídica para prestar servi-
ços parcelado, em forma de locação de veículo mensal para atender a demanda da Secretaria de 
Urbanismo, conforme termo de referência.

Coremas-PB, 28 de março de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES VERBAIS

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
A Prefeitura Municipal de Coremas-PB, vem através de seu Pregoeiro tornar público que está 

notificando os licitantes interessados para continuação da Sessão Pública do Pregão Presencial 
Nº 009/2022 (início da sessão às 14h:00min), todas marcadas para acontecerem no dia 12 de abril 
de 2022, na Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, CEP: 58770-000, Coremas-PB (Auditório do 
Centro de Cultura Shaolin), onde tem como objeto a contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços parcelado, em forma de locação de veículo mensal para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, conforme termo de referência.

Coremas-PB, 28 de março de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico Nº 001/2022. Objeto: Ambulância Simples Remoção, com cap. 
Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de 
atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Motor diesel com potência mínima de 
163cv; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo Contran, conforme 
termo de referência (Proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº. da proposta: 
11161.210000/1210-02). Data prevista para realização da sessão eletrônica: Será no dia 13 de abril de 
2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será às 08:00 (Oito horas). Local previsto para 
realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor 
preço por item. Fonte de recursos: Não vinculados de impostos - ASPS, transferências do governo 
Federal referentes a convênios e instrumentos congêneres vinculados á Saúde. Dotação: Previstos 
no QDD/2022. Repartição/setor interessado: Fundo Municipal de Saúde. Cópia do edital: http://
www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 28 de março de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2022. Objeto: Aquisição de 01 (um) Trator 0 km, sobre rodas, 
potência mínima de 80VC, cabine total, tração: 4x4, com 03 cilindros e sistema hidráulico, equipado 
c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelos os órgãos de fiscalizações, e Aquisição 
de 01 (uma) grade niveladora 32 discos 32x20, conforme termo de referência. Data prevista para 
realização da sessão eletrônica: Será no dia 13 de abril de 2022. Hora prevista para o início da 
sessão eletrônica: Será às 11:00 (onze horas). Local previsto para realização da sessão eletrônica: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item. Fonte de recursos: 
Não vinculados de impostos - ASPS, Transferências do governo Federal referentes a convênios 
e instrumentos congêneres vinculados á saúde. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/
setor interessado: Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos. Cópia do edital: http://
www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 28 de março de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 003/2022

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 003/2022. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo 0 km, adaptado 
para Ambulância Simples Remoção, Motor 1.4 flex 2P, com potência mínima de 88cv; Transmissão/
Câmbio: Manual, Carroceria: Furgão & Van, Tração: Dianteira, Altura mínima: 1890mm, Largura 
mínima: 1600, Comprimento mínimo: 4.30, equipado c/ todos os equip. de série não especificados 
e exigidos pelo Contran, conforme termo de referência. Data prevista para realização da sessão 
eletrônica: Será no dia 13 de abril de 2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será 
às 15:00 (quinze horas). Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item. Fonte de recursos: Não vinculados 
de impostos - ASPS, Transferências do Estado referentes a convênios e instrumentos congêneres 
vinculados á saúde. Dotação: Previstos no QDD/2022. Repartição/setor interessado: Secretaria 
de Saúde. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 28 de março de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
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: 
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS LOCALI-
ZADAS NESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: CONSTRUTORA JEW LTDA - R$ 471.821,89.

Cuité de Mamanguape - PB, 29 de Março de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS LOCA-
LIZADAS NESTE MUNICÍPIO; DESIGNO os servidores Genilson Dutra dos Santos, Secretário, 
como Gestor; e Maria Navegantes da Silva, Engenheira Civil, para Fiscal, do contrato decorrente 
da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00001/2022, especialmente para acompanhar e 
fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Cuité de Mamanguape - PB, 29 de Março de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de março de 2022      25Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.062/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

OBJETIVO: Aquisição parcelada de peças para frota de máquinas mecanizadas do Município 
de Desterro/PB conforme termo de referência anexo I do Edital e seus Anexos.

A reunião dia 12 de abril de 2022, as 09hs:00min, na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-fei-
ras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@
gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 29 de março de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.063/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022
OBJETIVO Aquisição de forma parcelada de material de consumo destinados as atividades 

de todas as secretarias do município de Desterro/PB conforme termo de referência em anexo.
A reunião as 11hs:00min do dia 12 de abril de 2022, na sala da CPL, informação no endereço Rua 

Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-fei-
ras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/- e-mail;prefeituradedesterrocpl@
gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 29 de março de 2022.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.064/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022  
OBJETIVO: aquisição parcelada de recarga de Oxigênio Medicinal, com entrega de forma 

parcelada, para suprir as necessidades das ambulâncias e da Unidade de Saúde do Município de 
Desterro conforme termo de referência anexo I do edital.

A reunião as 14hs:00min do dia 12 de abril de 2022 na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-fei-
ras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@
gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 29 de março de 2022.
Gislayne Crisley Henriques Soares

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.065/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, às 09hs:35min horas do 
dia 12  de abril de 2022, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição Parcelada de material médico hospitalar,  destinado as atividades da secretaria de 
saúde do município de DESTERRO/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei 
nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br 

DESTERRO - PB, 29 de março de 2022 
Gislayne Crisley Henriques Soares

Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para em-
preitada por menor preço global: pavimentação de estradas vicinais, localizadas no Sítio Estacada, 
Município de Duas Estradas – PB, referente ao Contrato n° 1073965-05/2020. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022. 
DOTAÇÃO: 
Contrato Caixa Econômica Federal n° 1073965-05/2020
Recursos próprios Município de Duas Estradas: 
08.00 - 26.782.2004.1032 - 750. - 4.4.90.51.01
VIGÊNCIA: até o dia 17/09/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00011/2022 - 

17/03/2022 - SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - Valor: R$ 244.096,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Abril de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de 
medicamentos de A à Z Tipo Ético, Genérico e Similar, que não compõe o elenco de Assistência 
Farmacêutica Básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município 
de Esperança – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 2028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 28 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.

LICITANTES HABILITADOS: 
BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - CNPJ 31.162.496/0001-23;
DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - CNPJ 38.374.079/0001-93;
DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 43.625.211/0001-22;
FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 13.570.141/0001-91;
GOMES CONSTRUTORA - CNPJ 27.743.003/0001-71;
JCL ENGENHARIA - CNPJ 23.304.039/0001-06;
JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ 28.697.127/0001-20;
L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 18.833.963/0001-31;
MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 20.010.332/0001-64;
QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 26.183.729/0001-34.
LICITANTES INABILITADOS:
> SERCON CARLOS FERNANDES SOBRINHO LTDA - CNPJ 42.311.751/0001-79: não com-

provou o atendimento dos itens 7.2, 7.4, 7.10, 7.16, 7.23 e 7.24 do Edital;
> HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ 09.330.327/0001-04: não comprovou o atendi-

mento do item 7.7 do Edital;
> CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - CNPJ 23.407.509/0001-59: não comprovou o 

atendimento dos itens 7.4 e 7.12 do Edital;
> MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 18.920.924/0001-71: não comprovou o atendimento 

dos itens 7.4 e 7.10 do Edital;
> CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 26.635.344/0001-60: não com-

provou o atendimento do item 7.16 do Edital;
> ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ 

05.881.170/0001-46: não comprovou o atendimento do item 7.8 do Edital;
> ELEVAÇÃO ENGENHARIA - CNPJ 02.466.150/0001-10: não comprovou o atendimento dos 

itens 7.23 e 7.24 do Edital;
> SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 28.561.917/0001-84: não comprovou o atendimento 

dos itens 7.12, 7.17, 7.23 e 7.24 do Edital;
Licitante que se beneficiou do tratamento diferenciado atribuído a ME/EPP:
> CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: a empresa apresentou CND Federal 

vencida, todavia comprovou enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, sendo beneficiada 
nos termos da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109 da 
Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações.

Eventuais recursos deverão ser protocolados via Central de Atendimento da Prefeitura Municipal 
de Esperança na internet: www.esperanca.1doc.com.br/atendimento.

Encontra-se franqueado o acesso aos documentos constantes dos autos. Não serão disponi-
bilizados documentos de habilitação de forma eletrônica, considerando se tratar processo regido 
pela Lei Federal 8.666/1993, não se aplicando ao certame, portanto, a Lei Federal 10.024/2019.

A Ata da Sessão de julgamento da Habilitação e o Relatório Analítico correspondente estarão 
disponíveis na página da licitação no site da Prefeitura Municipal de Esperança - no endereço 
www.esperanca.pb.gov.br/public/portal/publicacoes/editais/edital-tomada-de-precos-000022022

Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos a Sessão Pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 07/04/2022, às 10h no mesmo local da 
primeira reunião.

Maiores informações poderão ser obtidas por meio da Central www.esperanca.1doc.com.br/
atendimento ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro 
Administrativo, Esperança - PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801.

Esperança - PB, 29 de março de 2022.
Emerson David A. da Costa

PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO 
DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.

LICITANTES HABILITADOS: 
ANTONIO GOMES EIRELI - CNPJ 27.743.003/0001-71;
ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ 

05.881.170/0001-46.
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 18.920.924/0001-71;
LICITANTES INABILITADOS:
> BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - CNPJ 31.162.496/0001-23: não comprovou o 

atendimento do item 7.25 do Edital;
> CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 30.272.239/0001-81: não 

comprovou o atendimento do item 7.25 do Edital;
> CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 32.989.197/0001-20: não 

comprovou o atendimento dos itens 7.15 e 7.25 do Edital;
> DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ 38.374.079/0001-93: não comprovou o 

atendimento do item 7.25 do Edital;
> DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 43.625.211/0001-22: não comprovou 

o atendimento dos itens 7.15, 7.16, 7.17, 7.21, 7.22, 7.23 e 7.24 do Edital;
> HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ 09.330.327/0001-04: não comprovou o atendi-

mento do item 7.7 do Edital;
Licitante que se beneficiou do tratamento diferenciado atribuído a ME/EPP:
CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: a empresa apresentou CND Federal 

vencida, todavia comprovou enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, sendo beneficiada 
nos termos da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109 da 
Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações.

Eventuais recursos deverão ser protocolados via Central de Atendimento da Prefeitura Municipal 
de Esperança na internet: www.esperanca.1doc.com.br/atendimento.

Encontra-se franqueado o acesso aos documentos constantes dos autos. Não serão disponi-
bilizados documentos de habilitação de forma eletrônica, considerando se tratar processo regido 
pela Lei Federal 8.666/1993, não se aplicando ao certame, portanto, a Lei Federal 10.024/2019.

A Ata da Sessão de julgamento da Habilitação e o Relatório Analítico correspondente estarão 
disponíveis na página da licitação no site da Prefeitura Municipal de Esperança - no endereço 
www.esperanca.pb.gov.br/public/portal/publicacoes/editais/edital-tomada-de-precos-000032022

Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos a Sessão Pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 08/04/2022, às 10h no mesmo local da 
primeira reunião.

Maiores informações poderão ser obtidas por meio da Central www.esperanca.1doc.com.br/
atendimento ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro 
Administrativo, Esperança - PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801.

Esperança - PB, 29 de março de 2022.
Emerson David A. da Costa

PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 
PARA O ANO LETIVO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 
02007.12.361.1003.2017 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 500 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 540 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS–PESSOA JURIDICA 550 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA 
JURIDICA 553. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00077/2022 - 21.03.22 - JOSE WILSON SANTOS - 
ME - R$ 354.144,00; CT Nº 00078/2022 - 21.03.22 - CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - R$ 
340.680,00; CT Nº 00079/2022 - 21.03.22 - JOSIVALDO MAIA DUARTE - R$ 416.262,00; CT Nº 
00080/2022 - 21.03.22 - JOSINALDO DE ANDRADE - R$ 583.644,00; CT Nº 00081/2022 - 21.03.22 
- WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 - R$ 138.507,84.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, MEDIANTE REQUISIÇÃO 
PERIÓDICA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO E EJA DESTE MUNICÍPIO, COM PRONTA ENTREGA, DEVENDO 
OCORRER QUANDO NECESSÁRIO NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃ. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Esperança. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00073/2022 - 17.03.22 - JOSE VITO-
RIO DE LIMA 07133025426 - R$ 121.202,00; CT Nº 00074/2022 - 17.03.22 - ANTONIO PIMENTA 
DE OLIVEIRA 09948634462 - R$ 196.370,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO 
GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00035/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. VIGÊNCIA: até 17/02/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00062/2022 - 17.02.22 - 
VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 144.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais de construção em geral para atender as necessidades da administração municipal até 
dezembro de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDER-
SON GONCALVES DA COSTA - R$ 138.955,20; HOCENTER CONSTRUCOES LTDA–ME - R$ 
603.951,95; JOSIANE FERREIRA DE MELO 12485215448 - R$ 225.740,00; JSA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 115.483,00.

Itapororoca - PB, 28 de Março de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022

Torna público aos interessados que a licitação marcada para às 08h30min do dia 31 de março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa no ramo pertinente para perfuração de poços artesianos no município de Itapororoca/PB, fica 
suspensa para elaboração de novo termo de referência. A nova data de abertura será divulgada 
na imprensa oficial nos mesmos meios de publicação. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00028/2015. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 28 de março de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de paralelepípedos e meio fio graníticos, para atender as 
necessidades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura deste município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 
4.4.90.52.01 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00101/2022 - 24.03.22 - LILIANE 
CARVALHO DE BRITO - R$ 289.000,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de tintas e similares para atender as necessidades da Adminis-
tração Municipal até dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONVÊNIOS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ita-
pororoca e: CT Nº 00102/2022 - 24.03.22 - ANDERSON GONCALVES DA COSTA - R$ 36.738,50; 
CT Nº 00103/2022 - 24.03.22 - HOCENTER CONSTRUCOES LTDA-ME - R$ 134.162,00; CT Nº 
00104/2022 - 24.03.22 - JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 36.908,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de artefatos de cimento pré–moldados, destinados a suprir 
as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00012/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Itapororoca e: CT Nº 00106/2022 - 24.03.22 - ANDERSON GONCALVES DA COSTA - R$ 
607.535,00; CT Nº 00107/2022 - 24.03.22 - JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - R$ 751.220,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00007/2022, para o dia 08 de Abril de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 
08 de Abril de 2022 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, na Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB. Telefone: (083) 
3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Itatuba - PB, 29 de Março de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de forma parcelada de materiais de uso hospitalar remanescentes do pregão eletrônico 
00001/2022. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 11 de Abril de 2022. Início da fase 
de lances: 08:35 horas do dia 11 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 07:30 
as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 29 de Março de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de forma parcelada de medicamentos de uso médico hospitalar remanescentes do 
pregão eletrônico 00002/2022. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 11 de Abril de 2022. 
Início da fase de lances: 14:05 horas do dia 11 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 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 29 de Março de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de medicamentos da Farmácia Básica remanescentes do pregão eletrônico 
00003/2022. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 12 de Abril de 2022. Início da fase 
de lances: 08:35 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; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 
as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 29 de Março de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de forma parcelada de materiais e insumos odontológicos remanescentes do pregão 
eletrônico 00004/2022. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 12 de Abril de 2022. Início 
da fase de lances: 14:10 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 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 29 de Março de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06.012/2022

Chave CGM: BVJA-GJK9-99S5-VKL7
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI-

MENTAÇÃO (PROTEÍNAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131721.
Data da sessão: 12/04/2022
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 29 de março de 2022.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA DATA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.042/2021
CHAVE CGM: O1MM-BIIH-KR4D-8YKL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRODUTO INSETICIDA COM 
AÇÃO DURADORA A BASE DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/
ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/052847.
Data da sessão: 12/04/2022
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/ www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 29 de março de 2022.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
Aviso de Licitação (ADL)

Brasil
Programa João Pessoa Sustentável

Contrato de Empréstimo 4444-OC/BR
OBJETO: ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

– de João Pessoa/PB, em João Pessoa, Paraíba, Brasil.
Licitação Pública Nacional nº 82004/2021
Chave CGM/PMJP XB9F-6SF1-V6ZW-HHSV
1. Este Aviso de Licitação é emitido como resultado do Aviso Geral de Aquisições para 

este Projeto publicado no Development Business, edição de 23/08/2019.
2. O Município de João Pessoa recebeu um financiamento do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento para financiar o custo do Programa João Pessoa Sustentável, e se propõe 
utilizar parte dos fundos deste financiamento para efetuar os pagamentos nos termos do Contrato 
de Financiamento nº 4444 – OC/BR. 

3. A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável convida os Licitantes 
elegíveis a apresentar propostas lacradas para ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA SE-
CRETARIA DE INFRAESTRUTURA – de João Pessoa/PB, em João Pessoa, Paraíba, Brasil.

4. A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Licitação Pública Nacional 
(LPN) estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiadas pelo Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento, e está aberta a todos os Licitantes de Países Elegíveis, conforme 
definido nestas normas.

5. Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informação adicional de: 
Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, no email celuep@joaopessoa.pb.gov.
br e inspecionar os documentos de licitação através da internet ou no endereço indicado ao final 
deste Aviso.

6. Os requisitos de qualificação estão descritos no Termo de Referência – TDR, disponível 
para download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no Link https://transpa-
rencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=6204.

7. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto completo dos Documentos 
de Licitação em Português, disponível para download no Portal da Transparência do Município de 
João Pessoa, no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=6204.

8. As propostas deverão ser enviada para o email celuep@joaopessoa.pb.gov.br. A data limite 
para envio das Propostas é no dia 22/04/2022, às 23:59hs (horário de Brasília). No dia 25/04/2022 
às 10:00h, será realizada a reunião de abertura das Propostas por VIDEOCONFERÊNCIA, que será 
transmitida ao vivo através da Plataforma Youtube.com, e disponibilizada para acompanhamento 
dos interessados no Canal Oficial do Programa João Pessoa Sustentável, link: https://www.youtube.
com/channel/UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ. Todas as propostas deverão estar acompanhadas 
de uma Garantia de Manutenção da Proposta, conforme estabelece o Edital.

9. O(s) endereço(s) mencionado(s) acima é(são): Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro 
dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – 
Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs .

João Pessoa, 16 de março de 2022.
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável
Município de João Pessoa

Paraíba, Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2022
Torna público que dará CONTINUIDADE ao PREGÃO 003/2022 às 11:30 horas do dia 31 de 

Março de 2022, no mesmo local da primeira sessão. 
Lagoa de Dentro - PB, 28 de Março de 2022

FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

sediada na Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICÍNIOS 
PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 08:00 
horas do dia 11 de abril de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 11 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: (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, 29 de Março de 202.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00001/2022

AOS 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero 
Faustino da Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2022 que objetiva o registro de preços para: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS 
VEÍCULOS, DO TIPO, CARROS DE PASSEIO, VANS, MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES 
E ETC, PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E 
SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 14.232.777/0001-96 - lote(s): 15 - 20 - 24 – 25 - Valor: 
R$ 273.674,00 - GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - 
CNPJ: 04.906.156/0001-97 - Lote(s): 3 - 6 – 7 - Valor: R$ 292.642,00 - IDEAL PNEUS PECAS E 
SERVICOS LTDA – ME - CNPJ: 17.711.924/0001-07 - Lote(s): 2 - 10 - 11 - 18 - 19 - 21 – 22 - Valor: 
R$ 228.734,00 - J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA - CNPJ: 10.231.633/0001-64 - 
Lote(s): 5 - 8 – 17 - Valor: R$ 276.150,00 - M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - CNPJ: 
20.226.553/0001-74 - Lote(s): 1 - 4 - 9 - 13 – 26 - Valor: R$ 202.137,00 - SEMEA COMERCIO DE 
PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - CNPJ: 14.118.455/0001-10 - Lote(s): 12 - 14 - 16 - 23 
– 27 - Valor: R$ 390.119,00.

Lagoa Seca - PB, 16 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS, DO 
TIPO, CARROS DE PASSEIO, VANS, MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES E ETC, PER-
TENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER 
A NECESSIDADE DA PREFEITURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 273.674,00; 
GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 292.642,00; 
IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA – ME - R$ 228.734,00; J PAULO GONCALVES SANTOS 
MECANICA - R$ 276.150,00; M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - R$ 202.137,00; SEMEA 
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 390.119,00.

Lagoa Seca - PB, 16 de Fevereiro de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
PARA OS VEÍCULOS, DO TIPO, CARROS DE PASSEIO, VANS, MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E 
CAMINHÕES E ETC, PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PAR-
CELADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até 
10/03/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA e: CT Nº 
00077/2022 - 10.03.22 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 
- R$ 273.674,00; CT Nº 00076/2022 - 10.03.22 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
PECAS, RETIFICA E SER - R$ 292.642,00; CT Nº 00078/2022 - 10.03.22 - IDEAL PNEUS PECAS 
E SERVICOS LTDA - ME - R$ 228.734,00; CT Nº 00079/2022 - 10.03.22 - J PAULO GONCALVES 
SANTOS MECANICA - R$ 276.150,00; CT Nº 00080/2022 - 10.03.22 - M. M. C. B. SERVICOS DE 
OFICINA EIRELI - R$ 202.137,00; CT Nº 00087/2022 - 23.03.22 - SEMEA COMERCIO DE PECAS 
E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 390.119,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS N°. 00006/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:00 horas do dia 18 de abril de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para Recuperação em paralelepípedo e esgotamento sanitário em vias do Município de Manaíra/
PB, conforme Memorial Descritivo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 29 de Março de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0023/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de kits 
de cama e banho destinado as creche do Município de Marizópolis. Abertura da sessão pública: 08:00 
horas do dia 13 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 13 de Abril de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 009/15; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizópolis - PB, 29 de Março de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
parcelada de equipamentos permanente, destinados a secretarias de educação do município 
de Marizópolis - PB. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 13 de Abril de 2022. Início 
da fase de lances: 11:01 horas do dia 13 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 009/15; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizópolis - PB, 29 de Março de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de março de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 0024/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada 
de Medicamentos para atender as necessidades diárias da “Farmácia Básica, do Fundo Municipal 
de Saúde de Marizópolis-PB. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 13 de Abril de 2022. 
Início da fase de lances: 09:31 horas do dia 13 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 009/15; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizópolis - PB, 29 de Março de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 0026/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 
Aquisição de Unidade Móvel de saúde, destinados a secretaria de saúde do município de Mari-
zópolis - PB. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 13 de Abril de 2022. Início da fase 
de lances: 15:31 horas do dia 13 de Abril de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 009/15; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizópolis - PB, 29 de Março de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:00 horas do dia 13 de 
Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada em exames de mamografia, destinados a secretarias de saúde do muni-
cípio de Marizópolis – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 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: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 29 de Março de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA

DE PREÇOS E FASE DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022

Torna público que dará continuidade ao procedimento licitatório em cotejo, no mesmo endereço 
inicialmente previsto, às 09:45 horas do dia 06 de Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Pre-
sencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação de serviços destinados 
a aração de terras de pequenos agricultores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.
pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 29 de Março de 2022
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS: 001/2022.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de PEDRO RÉGIS e para quem interessar que após aber-
tura e análise dos envelopes de proposta de preços, em reunião ocorrida em 17 de Fevereiro 
de 2022 as 09:15hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 
e suas alterações em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço 
GLOBAL, a empresa considerada vencedora foi FM SERVIÇOS LTDA – ME com valor total de 
R$ 299.488,77 (Duzentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta 
e Sete Centavos) em segundo lugar a empresa RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 
com valor total de R$ 303.653,11 (Trezentos e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e 
Onze Centavos),em terceiro lugar a empresa B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA com valor 
total de R$ 319.004,90 (Trezentos e Dezenove Mil, Quatro Reais e Noventa Centavos), RIBEIRO E 
ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA com valor total de R$ 327.643,00 (Trezentos 
e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais), D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI com valor total de R$ 329.618,57 (Trezentos e Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Dezoito 
Reais e Cinquenta e Sete Centavos), A.S CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SERIÇOS com 
valor total de R$ 329.646,35 (Trezentos e Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais 
e Trinta e Cinco Centavos), POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 
com valor total de R$ 333.542,44 (Trezentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois 
Reais e Quarenta e Quatro Centavos) QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA com valor total de R$ 
334.776,58 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Seis Mil Reais e Cinquenta 
e Oito Centavos) a empresa CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI com valor total de R$ 
394.687,99 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e 
Nove Centavos) a empresa ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES 
EIRELI com valor total de R$ 367.571,54 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Setenta 
e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) e a empresa LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI 
com valor total de R$ 399.567,91 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete 
Reais e Noventa e Um Centavos). Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da 
comissão será obtido na sala da COPELI ou através do site https://transparencia.elmartecnologia.
com.br/Licitacao?e=201140&menu=off 

Pedro Régis, 29 de Março de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.00006/2021, em 17.12.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de pavimentação em ruas do município de Piancó-PB, 

atendendo o Contrato de Repasse nº 1.018.105-98/2014/MC.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 29 de Março de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

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

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 08:59 horas do dia 15 de 
abril de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 10 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ–PB, CONFORME 
PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 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. 

Picuí - PB, 28 de Março de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09:30 horas do dia 18 de abril de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo pertinente para executar serviços na Adequação de Estradas Vicinais no município 
de Pilões – 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 08h00min às 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 29 de março de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/2022 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR – PB, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no 
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como 
toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de 
Registro de Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de Pilar, no dia 13 de Abril de 2022 às 10h30min, objetivo: Registro de Preços para Aquisição de 
materiais de construção destinados a atender as necessidades municipais, Informações na Praça 
João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB CEP: 58.338-000.

PILAR 28 de Março de 2021
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO.

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00003/2022
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00003/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNI-
DADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. Justificativa: Por interposição de impugnação 
da empresa STERCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA não tendo sido julgado tempestivamente 
pela unidade demandante. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
seguinte endereço - Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 29 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00020/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos diversos, para melhor aten-
der as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. O Pregoeiro oficial convoca o 
comparecimento das seguintes empresas: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, ALLMED DIS-
TRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP, DROGAFONTE 
LTDA, EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, FARMAGUEDES COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDVIDA DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI, PHOSPODONT LTDA E SUPERFIO 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME, para dar continuidade 
ao certame. As empresas devem comparecer no dia 31 de março de 2022 às 13:00 horas, 
no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316 para dar 
continuidade ao certame licitatório. 

Rio Tinto - PB, 28 de março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e medicamentos diversos, para 

melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. O Pregoeiro oficial 
convoca o comparecimento das seguintes empresas: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI, PHOSPODONT LTDA E SUPERFIO COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, para dar continuidade ao certame. O Pregoeiro 
oficial comunica ainda que com base em parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do órgão 
competente, a empresa DROGAFONTE LTDA foi considerada DESCREDENCIADA para participar 
deste certame, em decorrência de existir em seu desfavor sanção penalidade embasada na Lei de 
Licitações nº 8.666/93, artigo 87, III. As demais empresas devem comparecer no dia 31 de março de 
2022 às 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316 para 
dar continuidade ao certame licitatório. 

Rio Tinto - PB, 28 de março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalares diversos, destinado a Se-

cretaria de Saúde deste município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes 
empresas: MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, 
PHOSPODONT LTDA, IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES, 
LTDA, CRM COMERCIAL LTDA, ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FAMACEUTICOS E 
HOSPITALARES LTDA, MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITA-
LAR LTDA, ALEXSSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS, SUPERFIO COMERCIO DE PRO-
DUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA-ME, CIRUFARMA COMECIAL LTDA, TARCAL COMERCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS ERELI-ME, FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 
LTDA, para dar continuidade ao certame. As empresas devem comparecer no dia 05 de abril de 
2022 às 13:30 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316 para 
dar continuidade ao certame licitatório. 

Rio Tinto - PB, 28 de março de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Reforma do Prédio Onde 

Funcionará o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do Município de São Bentinho/PB. 
Licitantes Habilitados: AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI; GS CONSTRUCOES E 
MEIO AMBIENTE LTDA; JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI; PRIIMEE.CONSTRUCOES 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI; TOP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Licitante 
Inabilitado: PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, não atendeu ao item 6.9.3 do Instrumento 
Convocatório. 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 07/04/2022, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Felinto dos 
Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. 

São Bentinho - PB, 29 de Março de 2022
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2022, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/SUS – Unidade da Saúde da Família/
Sistema Único de Saúde no município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 12.496,00; MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA - R$ 
21.480,00; MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 46.270,00; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 
EIRELI - R$ 9.840,00; RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO - R$ 6.764,00.

São Bentinho - PB, 28 de Março de 2022
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00011/2022. OBJETO: Aquisição de uma ambulância 
tipo A, Simples Remoção, Tipo Pick–up 4x4, para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do município de São Bentinho - PB, proveniente da Emenda Parlamentar/Proposta nº 
10770.716000/1200–01, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. ABERTURA: 
25/03/2022 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 28/03/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/
SUS – Unidade da Saúde da Família/Sistema Único de Saúde no município de São Bentinho/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 
00068/2022 - 29.03.22 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 12.496,00; CT Nº 00069/2022 - 29.03.22 - MARIA DO 
SOCORRO ADELINO MOURA - R$ 21.480,00; CT Nº 00070/2022 - 29.03.22 - MEDS COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 46.270,00; CT 
Nº 00071/2022 - 29.03.22 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 
- R$ 9.840,00; CT Nº 00072/2022 - 29.03.22 - RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO - R$ 6.764,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através de sua CPL, a quem possa interessar que fará realizar 

ás 09:00 horas do dia 18.04.2022, seção publica com objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO PERTINENTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA (AN-
TONIO QUIRINO DE MOURA), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. 
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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: 
cplsantahelena.pb@gmail.com. 

Santa Helena - PB, 25 de Março de 2022
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO N°. 00001/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, pessoa jurídica 

de Direito Privado, com sede na Rua Francisco Cirilo Dantas, n° 308, Centro - Santa Luzia/PB - CEP 
58.600-000, inscrita no CNPJ nº 36.655.182/0001-86, por seu representante legal, o Sr. Fábio Júnio 
dos Santos Nascimento, brasileiro, solteiro, empresário, Portador da Cédula de Identidade RG N° 
3.290.364 SSP/PB (2ª Via) e CPF N° 075.009.854-60.

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$ 
126.075,75 (cento e vinte e seis mil e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), que equivale 
a um percentual estimado de 10,93 %.

FUNDAMENTO: Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO: (28/03/2022 a 31/12/2022).
DATA DO TERMO: 28 de março de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 13 de abril de 2022, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,  para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PAREDES EM DRYWALL A SEREM EXECUTADOS NO PAVIMENTO SUPERIOR DO HOSPITAL 
INFANTIL DE SANTA RITA/PB   Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/
editais;  www.tce.pb.gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 29 de março de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER 
A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB

O Pregoeiro Oficial do Município de Santa Rita, PB, torna público que está suspenso tempora-
riamente o Pregão Eletrônico, em epígrafe, em razão da necessidade de alteração no Termo de 
Referência do edital.  A continuidade do procedimento licitatório será divulgada através dos meios 
utilizados anteriormente.

Santa Rita/PB, 29 de Março de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR 1º LINHA NACIONAL, DE FORMA 
PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE – 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 001/13; 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: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.
saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 30 de Março de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Abril de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNI-
COS EM GERAL NOS VEICULOS E MAQUINAS PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE – 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 001/13; 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: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.
saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 30 de Março de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 13:30 horas do dia 11 de Abril de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PARA AS MÁQUINAS, PERTENCENTES 
A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/13; 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: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.
sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser soli-
citado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 30 de Março de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00048/2022

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 Material Descartável, artigos de confeitaria e festa para atender as demandas da Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 11 de Abril de 2022 às 09h00 
(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados po-
derão 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, 29 de Março de 2022.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0024/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: CONTRAÇÃO DE VEÍCULO 
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
12:000 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 29 de Março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00025/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais Elétricos Diversos destinados 
à iluminação pública e manutenção de prédios públicos deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 29 de Março de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00016/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 12 
de Abril de 2022. Início da fase de lances: 08:35 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 29 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00034/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Abril de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CLÍNICO 
PARA USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO MUNICIPAL. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 29 de Março de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
O TJ-PB, através do Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação su-

pracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para 
executar serviços de adaptações/manutenções/adequações/reforma na subestação localizada no 
Fórum Afonso Campos – da Comarca de Campina Grande-PB foi declarada DESERTA.

João Pessoa, 29 de março de 2022
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS

Presidente da Comissão de Licitação do TJPB

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
PROCESSO Nº 19.000.017014.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEI-
RO, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, 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
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 90502022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, para conhecimento dos interessados que, 
nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019,da Lei nº 14.217, de 
2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@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 22-00363-7
João Pessoa, 29 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 008/2022

REGISTRO Nº 22-00523-6
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO E.E.E.F.M. BARÃO DO ABIAÍ, EM ALHANDRA/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 02 de maio de 2022, às 090h. 

João Pessoa, 29 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 026/2022

REGISTRO Nº 22-00524-4
OBJETO: CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ECIT ERENICE CAVALCANTE 

FIDELIZ, EM BAYEUX/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 18 de abril de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 29 de março de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de março de 2022     27Publicidades



EDITAL DE INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(PRAZO: 20 DIAS)

COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 1ª Vara Cível da Capital. Cartório Unificado Cível da Capital. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO: 0821055-35.2016.8.15.2001. O 
MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude de lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente 
Edital virem ou deste conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara Cível da 
Capital. Cartório Unificado Cível da Capital, tramitam os autos do processo acima proposto por 
Nome: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA em desfavor de  Nome: 
MARIA NICIA ARAUJO MEDEIROS, Endereço: R DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES, 
156, JARDIM DAS ACÁCIAS, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58020-670, atualmente em lugar 
incerto e não sabido. Tem o presente Edital a finalidade de INTIMAR a promovida Nome: MARIA 
NICIA ARAUJO MEDEIROS, CPF: 425.190.984-49 por esta não tido sido encontrada no ende-
reço indicado nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito acrescido de custas 
(CPC/2015, art.523), sendo o valor correspondente ao Principal R$ 174.409,18 (cento e setenta 
e quatro mil, quatrocentos e nove reais e dezoito centavos), e, também, o valor correspondente 
aos Honorários de Sucumbência de 10%, que corresponde a R$ 17.440,91 (dezessete mil, 
quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos). E, para que a notícia chegue ao co-
nhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o (a) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível da Capital , expedir o presente Edital que será publicado forma da Lei. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade João Pessoa – PB. Aos 28 de março de 2022. Eu, SEDNANREF 
RACNELA GOMES ALENCAR. Analista/Técnico Judiciário, digitei. Edital revisado e assinado 
eletronicamente por MM. Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES

E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SUMÉ/PB
ASSEMBLÉIA GERAL DE DISSOCIAÇÃO E/OU DESMEMBRAMENTO E FUNDAÇÃO

O Presidente da Comissão Pró-fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 
Agricultura Familiar de Sumé/PB – (SINTRAF), o Sr. Vital Rodrigues Filho, brasileiro, casado, agri-
cultor familiar, inscrito no CPF/MF de nº. 446.879.824-68, com DAP SDW0446879824681311180704, 
residente e domiciliado no Sitio Pitombeira, s/nº, Zona Rural, Sumé/PB, no exercício da liberdade 
assegurada nos Artigos 511 e seguintes da CLT, de acordo com a Portaria nº. 326/13, 671/21 e 
Enunciado 62 do MTE, convoca pelo presente EDITAL de acordo com a legislação vigente, todos 
os (as) trabalhadores (as) membros da categoria profissional da Agricultura Familiar no Município 
de Sumé/PB, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL DE DISSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO do 
SINTRAF daquele município, a ser realizada no dia 20 deabril de 2022, ás 8h:30min em primeira 
convocação e às 9h:00min em segunda convocação com qualquer número de participantes 
nas dependências da Câmara Municipal, na Rua Alice Japiassú de Queiróz, nº52, Centro, CEP: 
58.540-000,  Sumé/PB, para tratar da seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da dissociação e/ou 
desmembramento da categoria profissional e específica dos Agricultores Familiares no município 
de Sumé/PB, derivando da categoria eclética dos trabalhadores rurais representada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Sumé/PB;2. Aprovação da Fundação do Sindicato dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Sumé/PB – (SINTRAF), conforme legislação vigente;3. 
Aprovação do seu Estatuto Social;4. Eleição, apuração e posse da sua Direção e Conselho Fiscal;5. 
Fixação das mensalidades sociais e demais contribuições para o custeio da referida nova entidade;6. 
Autorização para a mesma subscrever a fundação ou ratificação da fundação da FETRAF-PB. 
Sumé/PB, 29 de março de 2022

Vital Rodrigues Filho
CPF/MF nº. 446.879.824-68

Presidente Comissão Pró-fundação 

SINDICATO DOS MOTORISTAS E AJUDANTES DE ENTREGAS DO ESTADO DA PARAÍBA 
SINDMAE-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
A Diretoria do sindicato convoca a Categoria: dos Motoristas Profissionais de transporte rodo-

viários de cargas e a categoria dos trabalhadores avulsos na atividade de movimentação de mer-
cadoria em geral. EXCETO a categoria dos condutores e empregados em empresas de transporte 
de combustíveis e de produtos perigosos e de derivados de petróleo, com abrangência territorial 
em PB. Entidade situada na Rua da Republica, nº 830, Centro, João Pessoa-PB, vem, por meio 
deste, convocar a categoria dos Transportes de cargas da paraíba para a assembleia geral da 
campanha salarial de 2022 a 2023 a participar da Assembleia Geral a ser realizada. Presencial na 
Rua da Republica nº 830 centros Joao Pessoas no dia 02 de abril de 2022 as 16:00 para discutir 
e deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Aprovação da Pauta de Reivindicação Referente a data Base do período 2022/2023
2. Autorizar a diretoria do SINDMAE-PB a Negociar a convenção coletivo 2022-2023 
3. Decretar Assembleia Permanente até o final das negociações 
4. Autorizar a Diretoria a ajuizar Dissidio Coletivo 
5. Aprovar o Indicativo de Greve caso as Negociações não Surtam feito

João Pessoa-PB, 31de março de 2022
MARCOS ANTONIO RODRIGUES VIEIRA

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da TRANSTAXI – COOPERATIVA DE TÁXI ESPECIAL E COMUM DO AEROPOR-
TO, inscrita no CNPJ nº 02.038.304/0001-73, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social 
CONVOCA os associados, que nesta data somam-se 59 (cinquenta e nove), associados em pleno 
gozo de seus direitos sociais para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
ser realizada nesta cidade Bayeux/PB, no dia 12/04/2022, tendo como local o Auditório do CEFOR, 
Avenida Liberdade, S/N - Bayeux/PB, pelo motivo da Cooperativa não possuir local adequado para 
acolher todos os associados, em primeira convocação às 07h00min, com a presença 2/3(dois terços) 
dos associados, às 08h00min horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um 
dos associados; ou ainda às 9h00min horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

 Pauta da AGE: 
1. Prestação de Contas dos Exercícios Sociais de 2020 e 2021; acompanhada do parecer 

do Conselho Fiscal;   
2. Destinação das Perdas do exercício 2020, destinação das Sobras do exercício de 2021;
3. Eleição e posse do Conselho Fiscal;
4. Fixação dos honorários e gratificações, quando for o caso, e da cédula de presença 

para os componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
5. Consolidação do Estatuto Social;  
6. Quaisquer assuntos de interesse social.

Bayeux/PB, 29 de março de 2022. 
Sérgio Marques Claudio

Diretor Presidente

UNI 501 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA sob CNPJ 24.838.001/0001-78, torna pú-
blico que a SUDEMA (SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE) EMITIU 
a Licença de Instalação Nº 492/2022, em 09 de MARÇO de 2022, João Pessoa/PB, com vencimento 
em 08/03/2025, para a seguinte atividade licenciada: EDIFICAÇÃO VERTICAL MULTIFAMILIAR, 
DISPONDO DE 24 PAVIMENTOS, COM 68 UNIDADES HABITACIONAIS E COM 9.612,00 m² DE 
ÁREA CONSTRUÍDA, DOTADA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
ATENDIDOS PELA CAGEPA.

ASUFEP – ASSSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UFPB
CNPJ 08.682.304/0001-98

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Deliberativo, através de seu Presidente, CONVOCA os senhores e senhoras asso-
ciados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no próximo dia 20 de abril 
de 2022, no Auditório da Reitoria, às 08:00 horas, em primeira convocação, não havendo quórum 
suficiente para sua realização, haverá uma segunda convocação, uma ( 1 ) hora após, conforme art. 
39, letra “b”, art. 40, art. 41, art. 50 e art. 58, do Estatuto, com a seguinte Ordem do Dia:

1. Eleger a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, para cumprimento 
do mandato de 3 (três) anos, conforme art. 17, Parágrafo 1º

2. Este Edital não contém emendas ou rasuras.
3. Divulgue-se e publique-se.

João Pessoa, 29 de março de 2022.
JOSÉ VERIANO DIAS

CONSELHO DELIBERATIVO
PRESIDENTE

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLO = LOA: 704/20 = PROC: 2019-7632 = OPERAÇÃO DO REFORÇO NO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = VAZÃO: 50,8M³/H = NE: 8 = L/ATV: MUNICÍPIOS 
DE JERICÓ E MATO GROSSO. Processo: 2022-000927/TEC/LO-3692.

CONTROL CONSTRUÇÕES, CNPJ 02.949.016.0001-70, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a renovação da Licença Simplificada pelo processo 
2261-22-JP-LOS, para a atividade de Serviços de Engenharia, situado na Avenida Minas Gerais, 
671, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba.

Oca construção e Incorporação LTDA , CPJ 08.571.236/0001-90, torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
para Construção do EMPREENDIMENTO AURA, IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR,COM 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES: TANQUE (FOSSA) SÉPTICO E SUMIDOURO. 
ÁREA: 5.101,79 M² situado na Avenida Max Zagel,S/N Loteamento Jardim Camboinha,(QUADRA-06 
LOTE-04A) COMBOINHA, CABEDELO-PB.
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