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Estado investe na ampliação
de abastecimento em Coremas
Projeto prevê, entre outras ações, extensão de quase 22 mil metros de redes de distribuição de água. Página 6
Foto: Thercles Silva/Funesc

Memorial
ressalta o
humanismo
de Abelardo
da Hora
Governo inaugura, hoje, em
João Pessoa, o maior acervo
expressionista da América Latina
de um dos grandes escultores
brasileiros do movimento. Página 9

Artesanato:
salão de CG
terá trabalhos
de reeducandas

Governo vai
convocar novos
suplentes do
CFO-PB

Peritos do INSS
na PB aderem
a movimento
nacional de greve

Anúncio foi feito, ontem, pela primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, durante visita ao
Ateliê Benvenutty.

Com vistas a fortalecer
a segurança do estado,
João Azevêdo autorizou a
contratação de 63 aprovados no processo seletivo.

Paralisação por reajuste salarial comprometeu serviços de perícia
médica e avaliações sociais no estado.
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Após “rebeldia”, STF marca julgamento de Silveira
PF esteve na Câmara Federal, onde
deputado está confinado, mas Daniel
Silveira se recusou a cumprir decisão
judicial e colocar tornozeleira eletrônica.

Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
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Novo coração, vida renovada
A história de Willis Evangelista, o primeiro paciente submetido a um
transplante de coração pela rede pública de saúde da Paraíba. Página 5
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n “Há quem afirme que,

na sua sagacidade, Getúlio
avistava um horizonte
favorável ao seu retorno”

Janela Partidária: reta final
Às vésperas do fim do prazo para
mudança de partido, agremiações
realizam agenda de filiações.
Página 13
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Andrew Henrique e Pedro Santana (foto) integram
a Seleção Brasileira que vai disputar Mundial de
Handebol de Praia na Grécia.
Página 22
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NA PARAÍBA

MORTES

e preparação de uma festa
junina deveria partir de um
projeto colaborativo”

Atletas paraibanos disputam
medalhas internacionais

A Covid em números
CASOS

n “O melhor planejamento
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Rússia volta a bombardear Ucrânia
Um dia após negociações de paz, Kremlin retoma
ataques às cidades de Kiev e Chernihiv.
Página 16
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Editorial
Sem direito à letargia
Um presidente da República, após ser alertado de que está ocorrendo
atos de corrupção no governo, tem a obrigação de denunciar o caso
aos órgãos de controle? Para a Polícia Federal, não. A mesma opinião
tem o procurador-geral da União, Augusto Aras. Nesse entendimento
– pasmem! – seria normal que o presidente fosse informado da
irregularidade, mas se calasse e nada fizesse.
O caso em questão é sobre a tentativa de compra, pelo Ministério
da Saúde, em 2021, da vacina indiana Covaxin, que foi alvo de
investigação da CPI da Covid do Senado. À época, em depoimento
ao colegiado, o deputado Luís Miranda (DEM-DF) e seu irmão, Luís
Ricardo Miranda, servidor do ministério, afirmaram que havia suspeitas
de superfaturamento na negociação. O parlamentar teve encontro
com Jair Bolsonaro (PL) e lhe revelou as suspeitas. O presidente,
no entanto, não adotou nenhuma providência, o que caracterizaria
crime de prevaricação, que é o ato de retardar ou deixar de praticar,
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de
lei, por interesse pessoal – a pena para tais casos é de detenção de três
meses a um ano, além de multa.
O entendimento da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal (STF), destoou da opinião da Polícia Federal e da procuradoriageral da União. O presidente deveria, sim, de acordo com a ministra, ter
tomado atitude ao receber a denúncia, o que parece ser uma conclusão
razoável. Ora, por que Bolsonaro não agiu para coibir uma iminente
ação criminosa no Ministério da Saúde? Haveria algo a esconder?
Rosa Weber, com argumento pertinente, negou o arquivamento do
inquérito, como queria Augusto Aras, e determinou que a procuradoriageral desse prosseguimento ao caso. Cabe aqui registrar a sua conclusão:
“Todas as razões anteriormente expostas evidenciam que, ao ser
diretamente notificado sobre a prática de crimes funcionais (...), ao
presidente da República não assiste a prerrogativa da inércia nem o
direito à letargia, senão o poder-dever de acionar os mecanismos de
controle interno legalmente previstos, a fim de buscar interromper a
ação criminosa”.

Artigo

Ramalho Leite

ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

Os “suicídios” de Getúlio
Tenho escrito sobre fatos históricos e
figuras públicas que já se foram. É uma
maneira prática de passar incólume pela
reprovação dos pretensos ofendidos. Os
mortos não pedem direito de resposta.
Quando o personagem se chama Getúlio Vargas, cresce meu entusiasmo e tenho certeza, desperto a curiosidade dos
meus poucos leitores, porque esse gaúcho de São Borja, depois de 20 anos governando o Brasil, deu tudo de si aos
brasileiros e encerrou seu ciclo de poder com essa frase emblemática: “ Nada
mais vos posso dar, a não ser o meu sangue”.
Antes de chegar a 1954, os arquivos
de Vargas gravaram vários episódios
em que expressara claramente sua vontade de por fim à vida, como forma de
perpetuar o nome e lavar com seu sangue a honra ultrajada.Os fatos, até então,
lhe favoreceram para que não cumprisse as ameaças. O desfecho final resultou
de obstáculo intransponível colocado à
sua frente. “A possibilidade de sacrificio pessoal era relacionada a uma questão de brio, de preservação da honra,de um sentido heroico de posteridade”,
como define Lira Neto, seu mais recente biógrafo.
Já em 1930, quando eclodiu o movimento revolucionário que o levou ao Poder, escreveu no seu diário: “Começo os
preparativos a fim de seguir para o teatro das operações, na Paraná. Desejo fazê-lo, porque esse é o meu dever, decidido a não regressar vivo ao Rio Grande,
se não for vencedor”. Venceu e se tornou
presidente da República. Dois anos depois, a Revolução Constitucionalista de
São Paulo colocava Getúlio em situação
de resistência extrema e ele prepara uma
nova despedida: “Reservava para mim
o direito de morrer como soldado, combatendo a causa que abraçara. A ignominia duma revolução branca não m´o
permitiu.Escolho a única solução digna
para nao cair em desonra, nem sair pelo
ridículo”. Mais uma vez era o seu cadáver ofertado ao sacrifício.
Os paulistas foram derrotados e Getúlio reforçara seus poderes. Foi um poderoso Getúlio Vargas que aderiu às For-

ças Aliadas e mandou os pracinhas para
o cenário da Segunda Guerra. Mas antes, preveniu o sub-secretário de Estado
americano que, “nessa decisão eu jogava a minha vida, porque não sobreviveria a um desastre para a minha pátria”.
Os que pesquisam a vida de Vargas
estranham que, quando de sua queda
humilhante em 1945, não tenha cumprido as ameaças anteriores. Há quem afirme que, na sua sagacidade, ele avistava
um horizonte favorável ao seu retorno.
Chegara a dizer que a política se assemelha a um jogo de xadrez. “Por exemplo, eu sou uma pedra que foi movida da
posição que ocupava. E eles pensam que
vou permanecer onde me colocaram. É
o grande erro deles.Nao sabem que vamos começar um novo jogo- e com todas
as pedras de volta ao tabuleiro”.
Após ser apeado do poder, recolheuse à estância Santos Reis, propriedade
dos Vargas. A partir de então, foi alvo
de uma campanha difamatória enquanto seus amigos eram perseguidos e vítimas de uma “série de mesquinharias”.
Na paz do seu berço natal, “no meio de
gente simples que não sabe trair”, redigiu verdadeiro testamento político depois achado entre seus papeis. Em quatro páginas de papel pautado, escrito a
lápis, deixou “declarações para conhecimento do povo brasileiro”, asseverando:
“Talvez, só com o meu sacrifício eu consiga remir os inocentes que estão sendo
perseguidos e libertar-me das mesquinharias do governo de um títere togado
influenciado por colaboradores odientos e covardes, muito inferiores à missão que se arrogaram” (Uma referência
ao ministro José Linhares, presidente do
Supremo e investido no cargo de presidente da República).
Getúlio voltaria ao poder nos braços do povo. Antes fora eleito senador
e deputado por vários Estados. Perto de
concluir o mandato presidencial, obtido
através do voto direto e secreto que implantara, acossado por forças poderosas
e empurrado por fatos comprometedores tramados à sua revelia, revolveu “sair
da vida para entrar na história”. Era 24
de agosto de 1954
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Vale tudo!
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Andréa Ladislau
Psicanalista | Colaboração

Estatueta envergonhada
Não se fala em outra coisa nos últimos
dias. O tapa na cara recebido pelo comediante Chris Rock entrou para a história
da Academia de premiação do Oscar do
cinema. O ator Will Smith não gostou
nada, nada da piada feita por Chris referindo-se à alopecia, doença que provoca
falhas e perdas dos pelos corporais, sofrida por Jada Smith, esposa de Will, no
palco da apresentação.
No episódio em questão, os destaques
que deram “pinta” no tapete vermelho,
foram a violência verbal, física e psicológica. Sem contar, a falta de empatia, falta de cuidado, falta de sensibilidade e a
inconveniência ao se brincar com a dor
de alguém.
Ultimamente fala-se tanto em empatia (palavrinha vedete da moda), mas
acredito que o ser humano ainda precisa praticar muito, muito para ser PHD e
autoridade nesta matéria. Afinal, quando a “brincadeirinha” constrange o outro, deixa de ser brincadeira e passa a ser,
no mínimo, desrespeito.
Quem perde com esse enredo lamentável? Perde o tradicional espetáculo de
premiação do Oscar cinematográfico,
que já proporcionou momentos memoráveis para a arte mundial. Perde quem
bate e se coloca no lugar de agressor descontrolado ao deixar fluir pelos dedos,
ou melhor por um tapa, toda sua razão
e seu inconformismo.
Perde a vítima que foi alvo da “chacota” sem graça, por ter sua dor e angústia expostas para o mundo inteiro. Perde
quem apanhou e também se expôs, visto
que perdeu uma ótima oportunidade de
se calar, ser empático e menos agressivo
em suas palavras desnecessárias.
Sem sombra de dúvidas, foi um festival de agressividade. Sem fazer juízo de
valores para definir quem está certo ou
errado, o episódio escancara a fragilidade do controle emocional, a necessidade

“

Sem sombra
de dúvidas, foi
um festival de
agressividade
Andréa Ladislau

de aparecer e se destacar através de piadas sem graça, além do uso indiscriminado e desregulado de mecanismos de
impulsividade e reatividade, o famoso
“agir com o fígado”.
Ingredientes suficientes para engrossar a lista dos comportamentos inaceitáveis que ferem e personificam a condição
de vulnerabilidade e desconforto do outro, dificultando suas relações pessoais.
Enfim, sem julgamentos ou apontamentos (afinal, disso o mundo já está
cheio), mas trazendo à tona a importância do autocontrole emocional e da
utilização coerente de nosso senso de
responsabilidade com atos e palavras,
principalmente quando estes podem se
tornar armas a ferir o outro, neste momento temos a certeza de que, assim
como quem presenciou a cena chocante,
a estatueta de 2022 se envergonha do lamentável e desnecessário momento protagonizado naquele palco.
Visto que, não vale tudo pela piada.
Palavras ofensivas doem e deixam marcas permanentes, assim como os tapas
proferidos em momentos de fúria.
Excepcionalmente, não temos
o colunista Rui Leitão nesta edição.
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em patos

Hospitais são equipados e
R$ 30 mi serão investidos
Governo do Estado repara um vazio assistencial de mais de 50 anos
Fotos: Secom-PB

O Governo da Paraíba,
por meio da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), entregou, ontem, equipamentos para renovar o parque
tecnológico da Maternidade
Peregrino Filho e do Hospital Regional de Patos. Os
aparelhos são para melhorar a rede materno-infantil
do estado, diminuir a taxa
de mortalidade materna e
ampliar o atendimento da
oncologia. Na pauta, também foi anunciado um investimento de mais de R$ 30
milhões na saúde da região.
Durante a agenda da
manhã, na Maternidade Peregrino Filho, o secretário
de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, frisou que os
equipamentos fazem parte
do investimento de R$ 7 milhões e estão sendo entregues para reparar um vazio assistencial de mais de
50 anos. Em visita à unidade, ele falou da regionaliza-

Secretário Geraldo Medeiros destacou a importância do processo de regionalização da saúde no estado

ção da saúde no estado, pontuando que a unidade possa
ter uma maior resolutividade, sem a necessidade de enviar usuários do SUS para os
grandes centros.
“Esse é um momento épico que corrobora com a lógica de que a política deve ser
exercida para o bem da so-

ciedade. Sabemos a dimensão dos vazios existenciais
na saúde do Sertão no estado e estamos trabalhando para sanar. Uma cidade da importância de Patos
não há necessidade de mandar usuários para Campina Grande ou João Pessoa”,
pontuou.
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Os aparelhos são
para melhorar a rede
materno-infantil do
estado, diminuir a taxa
de mortalidade materna
e ampliar o atendimento
da oncologia

Fim da cultura de ‘ambulanciaterapia’
Para o secretário de Saúde,
a cultura de “ambulanciaterapia” tem que acabar. “Por isso
o investimento desse porte é
importante para a região. São
essas ações que promoverão
uma mudança na saúde pública do Sertão e Alto Sertão.
Isso é o que chamamos de regionalização da saúde”, acrescentou.
A diretora-geral da maternidade, Séfora Cândida,
reforçou a importância da
renovação dos equipamentos para a maternidade, dando uma melhor qualidade
no atendimento às gestantes, puérperas e ao neonato. “É benefício também ao
povo de Patos e região. É
muito importante esse olhar

que o Governo da Paraíba
tem dado ao povo sertanejo”, destacou.
Na parte da tarde, a agenda foi no Hospitalar Regional
de Patos, onde foram entregues equipamentos para renovação do parque tecnológico. O mamógrafo já está em
funcionamento e fez mais de
400 mamografias no mês de
março. A meta é que no mês
de abril sejam ofertadas 20
mamografias por dia.
Com um investimento de
R$ 590.893,25, foram entregues
também o aparelho de endoscopia e a torre de videolaparoscopia para exames e procedimentos cirúrgicos por video.
Para o diretor do serviço, Francisco Guedes, este é um mo-

mento histórico para o hospital.
“Temos a honra de receber notícias agradáveis que
fortalecem a unidade e traz
um marco histórico. Com os
novos equipamentos, poderemos atender melhor o usuário do SUS do Sertão. E quem
mais sente essa melhora é a
população com a entrega de
aparelho de hemodinâmica
e do tomógrafo de 64 canais,
um dos melhores que existe”,
completa.
Na ocasião, Geraldo Medeiros falou dos futuros investimentos na saúde da região. O secretário anunciou
que já em abril chega o tomógrafo de 64 canais, o aparelho
de hemodinâmica e o acelerador linear de partículas, que

vai permitir que os pacientes com câncer façam radioterapia no Hospital do Bem.
Também foi confirmado investimentos que somam mais
de R$ 15 milhões em obras e
equipamentos.

Meta

O mamógrafo
fez mais de 400
mamografias em
março e em abril
a meta é de 20
exames por dia

na área econômico-financeira

ARPB aprova comprovação de capacidade da Cagepa
A Companhia de Água
e Esgotos da Paraíba (Cagepa) recebeu, na tarde de ontem, a aprovação, por parte
da Agência de Regulação do
Estado da Paraíba (ARPB),
da comprovação de capacidade econômico-financeira da empresa para atender
as metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios
atendidos até 2033, como determina o novo marco legal
do Saneamento.
De acordo com o presidente da companhia, Marcus Vinícius Fernandes Neves, a aprovação vinda da
ARPB só aponta que as ações
adotadas pelo corpo gerencial da empresa até o presente momento seguem no
caminho certo. “Esse resultado é reflexo de um trabalho sério e efetivo que nossas
equipes vêm fazendo ao longo dos últimos meses, tanto do ponto de vista do planejamento estratégico, da
transparência, da organização e do controle financeiro,
quanto das atividades prá-

ticas realizadas em campo.
Esse resultado emitido pela
agência significa também
que estamos aptos a continuar prestando os nossos
melhores serviços à população paraibana”, comemorou.
A apresentação dos documentos de comprovação
foi feita pela Cagepa no final
de 2021 e, segundo Neves, é
uma obrigação prevista no
decreto federal 10.710/2021.
“As empresas que não comprovam que têm capacidade
de cumprir o estabelecido na
legislação têm os atuais contratos assinados junto aos
municípios considerados irregulares”, destacou.
A comprovação de capacidade econômico-financeira foi feita junto à ARPB em
duas etapas. De acordo com
Kíssia Pessoa, gerente de
Concessões e Contratos de
Programa da Cagepa, a primeira considerou os resultados de indicadores econômicos e financeiros ao longo
dos últimos cinco anos, informações que foram atestadas por um auditor independente. E a segunda avaliou

os estudos de viabilidade por
município e o global do prestador, bem como a captação
de recursos próprios e de
terceiros, que foram atestados por um certificador independente, com vistas ao
atendimento das metas de
universalização. Ainda segundo ela, a primeira etapa
precisou ser avaliada por um
auditor independente e a segunda por um certificador
independente.
A gerente acrescentou
que a Cagepa entregou todos os documentos exigidos,
inclusive estudos de viabilidade econômico-financeira referentes a municípios
onde seus contratos estavam vigentes, além de estudos de viabilidade global da
empresa. Para ela, o resultado apresentado pela ARPB
certifica que a empresa está
apta a atender as demandas
do novo marco legal do saneamento básico. “A aprovação traz para a Companhia a
sensação de dever cumprido
e nos impulsiona ainda mais
a continuar buscando incansavelmente a melhoria na

prestação de serviços à população paraibana”, disse.
De acordo com o presidente, Marcus Vinícius Neves, a Cagepa vem se preparando para atender a todos
os requisitos do Decreto Federal 10.710, publicado em 31
de maio de 2021, contratando
assessoria jurídica, auditoria
e certificador independentes
para dar suporte no processo
de renovação dos contratos
de concessão e de programa
em vigor, avaliar a sua capacidade econômico-financeira, bem como para certificar
os estudos de viabilidade, o
seu plano de captação de recursos e outros estudos exigidos pelo novo marco legal
do saneamento.
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Alguns atiram pedras, mas
siglas pequenas celebram
o instituto das federações
O regramento eleitoral que
proibiu as coligações entre partidos na eleição proporcional
foi a ‘Geni’ do pleito de 2020. À
esquerda e à direita dos espectros ideológicos, pedras
foram atiradas contra a Emenda Constitucional 97/2017 que
estabeleceu a regra
– alguns políticos, de
tão irritados, até poderiam ter jogado excrementos.
Apesar do esperneio, os partidos foram obrigados – fazer o quê? – a adotar outro tipo de estratégia para montar chapas competitivas, com candidatos que têm cauda eleitoral para levar à legenda a patamares maiores,
em termos de voto. Agora, passada essa fase, a ‘Geni’
que vem sendo apedrejada é regra da federação partidária. A maioria dos políticos reclama que esse regramento gera problemas nos estados. Partidos pequenos, no entanto, que estavam prestes a desaparecer,
celebram a federação. É o caso do PV. Após ingressar na federação com PT e PCdoB, a legenda passou
de quatro para oito deputados federais – recebeu três
do PSB e um do Podemos. O presidente nacional do
partido, José Luiz Penna (foto), avalia que “a sociedade está vendo a necessidade da ampliação de nossa
esquadra no Congresso”. Autor de ‘Comentário a Respeito de John’, com Belchior, ele, certamente, não quer
praticar na política o que diz a canção: “Saia do meu
caminho,/eu preciso andar sozinho,/deixe que eu decida a minha vida”.

Foto: Facebook/Divulgação
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“Hora de seguir novos rumos”
Secretário estadual de Articulação Política, Murilo
Galdino (Republicanos) anunciou sua saída da
pasta para se dedicar à campanha – ele é précandidato a deputado federal. Nas redes sociais,
agradeceu ao governador “por toda confiança
depositada” e registrou que “é chegada a hora de
seguir novos rumos em prol de uma Paraíba cada
vez melhor”. Murilo é irmão do presidente da ALPB,
Adriano Galdino.

Romero deve se filiar ao PSC
Apeado à força da direção do PSD da Paraíba, o
ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues,
anunciará hoje, em evento no Garden Hotel, às 10h,
seu novo destino partidário. Nos bastidores se comenta que ele irá para o PSC, atendendo a convite
do presidente da legenda, Leonardo Gadelha. Mas
há também informações de que parte de seu grupo
de apoiadores se filiará ao União Brasil.

“Outras discussões vêm depois”

Uma fala da presidente do PSD, Daniella Ribeiro,
numa emissora de rádio, dá margem para o entendimento de que o partido apoiará a recondução do
governador, sendo Aguinaldo Ribeiro o indicado
para compor a chapa: “Estamos todos juntos pela
eleição de Aguinaldo. Tem pessoas no partido que
apoiam João. Não vou me antecipar em falar. O
projeto do PSD é Aguinaldo Ribeiro, senador, aí
outras discussões vêm depois”.

Dois apoios
emblemáticos

Irá para o
Republicanos

O governador João
Azevêdo (PSB) recebeu
dois apoios emblemáticos à sua reeleição.
Isso porque a adesão
partiu do prefeito e do
vice-prefeito de Mogeiro, Antônio Ferreira e
Zé Neto que, respectivamente, são filiados a dois partidos de
oposição: o PL e o PSC
– esse entendimento foi articulado pelo
deputado João Gonçalves (PSB). “A nossa
decisão de apoiar João
é prego batido, ponta
virada”, disse Antônio
Ferreira.

Como já era esperado, o deputado Wilson
Filho anunciou que irá
se filiar ao Republicanos – assinará a ficha
de filiação em evento
que ocorrerá hoje, às
10h30, no Auditório do
Empresarial Duo Corporate Towers (DCT),
no bairro dos Ipês, em
João Pessoa. Líder do
governo na ALPB, ele
seguirá, pois, o mesmo
destino de Adriano
Galdino, Raniery Paulino e Bosco Carneiro – o
pai dele, Wilson Santiago, também está no
Republicanos.

Republicanos se reúne com João
e ratifica apoio à sua reeleição

Integrantes do Republicanos se reuniram com
João Azevêdo para ratificar o apoio da legenda à
sua reeleição. O encontro ocorre após a saída de
Efraim Filho, pré-candidato a senador, da base governista. Presidente da legenda, Hugo Motta postou
nas redes sociais uma foto da reunião e registrou:
“O diálogo é a base dos nossos posicionamentos
na política. Em reunião com o governador @joãoazevedolins, reafirmamos nosso compromisso com
a reeleição”.
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sem sucesso

Silveira se nega a colocar tornozeleira
PF e Polícia Penal foram à Câmara, mas não conseguiram fazer cumprir determinação de Alexandre de Moraes
Foto: Pablo Valadares/Agência Câmara

Iander Porcella
Izael Pereira

suplentes do CFO-PB

Agência Estado

Após a Polícia Federal
(PF) ir à Câmara, ontem,
o deputado Daniel Silveira (União-RJ) voltou a dizer que não vai colocar tornozeleira eletrônica, como
determinado pelo ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal (STF). “Não existem
condicionantes, se colocar
a tornozeleira, está acabando com o Legislativo. É letra
de lei”, disse o parlamentar,
ao se descolar da liderança do PTB para o plenário
da Casa.
A PF e a Polícia Penal do
Distrito Federal estiveram
na Câmara para cumprir a
determinação de Moraes,
mas o parlamentar estava
no plenário, considerado
pela cúpula da Casa como
“inviolável”, e se negou a colocar a tornozeleira. Silveira chegou a sair do plenário
para conversar com aliados
na liderança do PTB, mas
retornou para o local onde
ocorrem as sessões.
Silveira passou a noite
em seu gabinete na Câma-

João Azevêdo anuncia
mais 63 convocações
Ana Flávia Nóbrega

anaflavia@epc.pb.gov.br

O gover nador João
Azevêdo anunciou, ontem,
a convocação de 63 candidatos suplentes do concurso público do Curso de
Formação de Oficiais da
Polícia Militar (CFO-PM),
realizado neste ano. De
acordo com o gestor, o Governo da Paraíba cumpre
um compromisso com as
pessoas que aguardavam a
convocação e com a população, por mais segurança.
“Autorizei a convocação dos 63 suplentes aprovados no processo seletivo do Curso de Formação
de Oficiais da Polícia Militar. Mais uma ação para
fortalecer os quadros da
instituição e, consequentemente, promover mais segurança. Dou as boas-vindas e desejo todo sucesso
aos novos aprovados. A

Vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, reforçou o caráter “inviolável” da Casa

ra numa tentativa de burlar
a medida ordenada por Moraes. Em resposta a um pedido da Procuradoria-Geral
da República (PGR), o ministro determinou a instalação imediata de tornozeleira
eletrônica no deputado. De
acordo com a PGR, o parlamentar descumpriu as medidas cautelares impostas
quando ele foi autorizado a
deixar a prisão.
Ele foi preso em fevereiro do ano passado após divulgar um vídeo com ameaças a integrantes do STF. Ele
foi solto definitivamente em

novembro, mas ficou submetido a uma série de medidas cautelares, incluindo
a proibição de acesso a redes sociais e de contato com
outros investigados nos inquéritos das fake news e das
milícias digitais. Na semana
passada, porém, ele voltou a
atacar o Supremo.
Horas antes da chegada da
PF, o presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL), condenou em nota o que chamou de
“uso midiático” da Casa, mas
também afirmou que a “inviolabilidade” da Câmara é
sagrada e defendeu que o Su-

premo analise os “pedidos”
do parlamentar. Lira, contudo, não mencionou a possibilidade de os deputados votarem em plenário se a decisão
de Moraes vai ser aplicada ou
não. O presidente da Casa estava ontem em Alagoas, sua
base eleitoral.
O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PSDAM), por sua vez, afirmou
que decisão judicial se cumpre, mas não dentro do plenário da Casa, considerado
“inviolável”.
Leia mais na página 15

Paraíba conta com o compromisso e a dedicação de
todos”, escreveu o governador nas redes sociais.
O resultado final dos
candidatos suplentes foi
publicado pela comissão
coordenadora do concurso
para CFO-PM no dia 24 de
março. Os candidatos, divididos entre 13 mulheres
e 50 homens, foram considerados aptos nos exames
psicológico, de saúde e aptidão física.

Segurança
Ação fortalece os
quadros da PM
e promove mais
segurança para
a população

na corporação

quadro clínico

PF diz que Bolsonaro não cometeu
crime no caso de interferência

Biliu de Campina segue internado
em UTI, mas apresenta melhora

Weslley Galzo
Agência Estado

A Polícia Federal (PF) informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), que
o presidente Jair Bolsonaro
(PL) não cometeu crime no
caso de interferência política
na corporação. A autoridade
policial concluiu o inquérito
e avaliou que, “dentro dos limites da investigação”, não
há elementos mínimos para
indiciar o chefe do Executivo na esfera penal. A apuração se estendeu por quase
dois anos, tendo início com
o desembarque do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (Podemos) do governo.
O relatório será analisado pelo procurador-geral da
República, Augusto Aras, a
quem cabe dar encaminhamento sobre eventual denúncia ou arquivamento.
Em três volumes encami-

nhados a Moraes, com mais
de cinquenta páginas cada,
o delegado Leopoldo Soares
Lacerda concluiu que Bolsonaro não cometeu crime,
pois “cabe ao presidente da
República nomear e exonerar o diretor-geral da Polícia
Federal, independente de indicação ou referendo do Ministro da Justiça e Segurança Pública”.
Segundo o relatório da
PF, “os atos foram realizados
dentro da legalidade e formalizados conforme a praxe
administrativa” e “os vastos
elementos reunidos nos autos demonstram a inexistência de ingerência política que
viessem a refletir diretamente nos trabalhos de Polícia Judiciária da União”. O delegado responsável por concluir
a investigação também eximiu Moro do crime de “falsa imputação” de delito e pediu o arquivamento do caso.
“No decorrer dos quase
dois anos de investigação,

dezoito pessoas foram ouvidas, perícias foram realizadas, análises de dados e
afastamentos de sigilos telemáticos implementados.
Nenhuma prova consistente para a subsunção penal foi
encontrada”, escreveu o delegado. “Muito pelo contrário,
todas testemunhas ouvidas
foram assertivas em dizer
que não receberam orientação ou qualquer pedido,
mesmo que velado, para interferir ou influenciar investigações conduzidas na Polícia Federal”, completou.
Ao deixar o governo em
abril de 2020, Moro acusou
Bolsonaro de exigir alterações na Diretoria-Geral da
PF e em superintendências
nos estados com o objetivo
de blindar seus familiares
e aliados de investigações.
O Supremo aprovou prontamente o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar as
denúncias.

Ana Flávia Nóbrega

anaflavia@epc.pb.gov.br

Biliu de Campina, cantor e compositor paraibano,
segue internado na UTI do
Complexo Hospitalar Municipal Pedro I, em Campina Grande, mas apresentou
melhora no quadro clínico. O músico, que é natural da Rainha da Borborema, está tratando um
quadro de congestão pulmonar ocasionado por insuficiência renal aguda. O
cantor segue com quadro
clínico estável.
Severino Xavier de Sousa, seu nome de nascimento, vem realizando tratamento de hemodiálise e,
segundo informado por
Tito Lívio, médico e diretor
do Pedro I, o paciente conseguiu urinar e vem apresentando melhora.
“Biliu está bem e apresentou uma melhora substancial nos seus exames. O

potássio está menor, a função renal mostra melhora
também. Hoje ele fez uma
nova sessão de hemodiálise durante três horas e
suportou muito bem. Estamos, por assim dizer, enxugando ele. Ele está se recuperando, clinicamente
não se sente mais cansado
e o edema nos membros inferiores diminuiu também.
Ele não tem previsão de
alta da UTI”, avaliou o médico e diretor do Pedro I.
O paciente ainda precisará de outras sessões
de hemodiálise. Mesmo
com o retorno de algumas funções renais, Tito
Lívio informou que a equipe médica ainda não pode
afirmar se Biliu precisará
ou não de realizar o tipo
de tratamento com frequência, tornando-se um
paciente crônico.
“A gente também não
tem como dizer, a curto
prazo, se ele será um [pa-

ciente] renal crônico ou
não, se ele vai precisar dessas hemodiálises ou quantas sessões serão necessárias. O fato é que ele está
se recuperando bem, já começou a urinar, ontem ele
tinha urinado muito pouco, mas hoje urinou mais
de 500 ml. Então a gente vê
que a função renal dele está
retornando aos poucos e a
gente espera que logo logo
ele se recupere para sair da
UTI e ir para o apartamento”, finalizou o médico.
Na manhã de ontem, o
diretor do Pedro I esteve
com o artista e ressaltou
que Biliu segue consciente.
“Hoje (ontem) pela manhã eu falei com ele na UTI
e ele se sente muito melhor do que estava em relação a como chegou. Ele se
sente melhor, conversando e brincando, querendo
ir para o quarto. Mas por
enquanto ele não vai poder ir”, afirmou Tito Lívio.

contra a Covid-19

Mais de 1,6 milhões na PB receberam doses de reforço
Ana Flávia Nóbrega

anaflavia@epc.pb.gov.br

O Ministério da Saúde
atualizou, ontem, as informações sobre a vacinação
contra a Covid-19 na Paraíba. De acordo com a pasta,
um total de 8.262.451 doses
foram aplicadas em todos
os 223 municípios, sendo
3.444.391 pessoas vacinadas com a primeira dose e
3.176.248 completaram os
esquemas vacinais, representando 78,25% da população total do Estado. Do
total de vacinados com o

esquema primário completo, desconsiderando
doses de reforço, 3.079.926
tomaram as duas doses e
84.099 utilizaram imunizante de dose única.
Um total de 39.635 pessoas com a lto g rau de
imunossupressão receberam doses adicionais e
1.601.881 de pessoas a partir de 18 anos receberam
doses de reforço. Até o momento, a Paraíba distribuiu um total de 9.134.144
doses de vacina aos municípios.
Ontem, a Secretaria de

Estado da Saúde (SES) registrou novos 585 casos
de contaminação pela Covid-19, sendo apenas dois
destes com quadro moderado ou grave, que necessitam de internação
em leitos específicos para
o tratamento da doença.
Os demais, o equivalente
a 99,66%, são casos leves.
Além disso, a pasta contabilizou um falecimento,
ocorrido no dia 27 de março, em hospital privado.
A vítima foi um homem
de 88 anos, com histórico
de cardiopatia e neoplasia

como fatores de risco associados à Covid-19. O paciente residia em João Pessoa.
Com a atualização, a
Paraíba chegou a 595.932
casos acumulados, sendo
440.008 pacientes considerados recuperados e 10.192
vítimas fatais, distribuídos
por todos os 223 municípios. A SES confirma ainda a realização de 1.493.728
testes para diagnóstico da
Covid-19 na rede pública
de saúde.
Com o avanço da vacinação, chegando a 84,86%
da população total do Es-

tado vacinada com, pelo
menos, uma dose, a ocupação em leitos de UTI e enfermaria seguem estabilizados. O Centro Estadual
de Regulação Hospitalar
informou que um paciente foi internado entre terça-feira e ontem, chegando ao número total de 64
pacientes hospitalizados
para o tratamento da Covid-19.
Os pacientes estão distribuídos, por toda a Paraíba, em 15% dos leitos
de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) e 4% em

leitos de enfermaria para
adultos. Entre as macrorregiões de saúde, a Região
Metropolitana de João Pessoa segue sendo a com os
índices mais elevados, com
37% de ocupação em UTI
e 11% em enfermarias. Na
sequência, a terceira região, o Sertão, contabiliza 18% de leitos de UTI
ocupados e 6% em leitos
de enfermaria. Já na região sediada por Campina
Grande, os números são os
menores com 2% em leitos
de UTI e nenhum paciente
internado em enfermarias.
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transplante do coração

“Em breve eu estarei em casa”
Willis Pereira é o primeiro paciente a fazer um transplante cardíaco na Paraíba em um hospital público
Foto:Evandro Pereira

Alexsandra Tavares

Avaliação

lekajp@hotmail.com

“Uma médica que me
acompanhava, dizia que queria colocar um novo coração
em mim, mas tinha de ser um
coração de 20 anos. Deus é tão
maravilhoso, que ela falou isso
em profecia. Quando eu estava em um culto, na sexta-feira
passada, a minha esposa recebeu um telefonema, avisando
que eu iria ser transplantado.
E o coração foi o que Deus preparou para mim, era de um jovem de 20 anos”. A declaração
foi de Willis Pereira Evangelista, 61 anos, paciente que se submeteu, no sábado (26), ao primeiro transplante cardíaco da
Paraíba realizado em uma unidade pública de saúde, mais especificamente no Hospital Metropolitano Dom José Maria
Pires, em Santa Rita.
Ontem completaram quatro dias da realização da cirurgia de Willis, e o paciente
consegue conversar, se sentar,
andar, já passou pela retirada
do cateter, um dreno e do aparelho marca-passo. O cirurgião cardiovascular que ficou
à frente do procedimento, Antônio Pedrosa,coordenador da
Unidade de Transplante Cardíaco do hospital, afirmou que
a evolução do paciente é “excelente”. “É melhor do que esperávamos. O estado de saúde é estável e regular e com
perspectiva de receber alta da
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) nos próximos três dias”,
declarou.
Mas, assim como todo paciente que está na fila à espera
por um órgão, a trajetória do
paraibano, natural de Campina Grande, foi de muita luta.
Por volta dos sete anos de idade, ele foi morar em São Paulo,
lugar onde trabalhou muito e
constituiu família e onde começou a apresentar problemas
cardíacos. Em 2018, já doente,
visitou a Paraíba e se encantou pelo município de Conde.
Ao retornar a São Paulo, e decidido a viver nesse município
praiano, escutou de um mé-

Recuperação
do paciente é
“excelente” e ele
deve ter alta da UTI
em três dias

dico que ele teria muito mais
qualidade de vida no estado
onde nascera.
Já morando no Conde, Willis sofria cada vez mais com a
miocardiopatia dilatada, doença também conhecida como
coração crescido, que se agravava. Ele passou a ser acompanhado pelo Hospital Metropolitano e há um ano estava
na lista de espera pelo órgão.
“Não podia tomar banho, andar, nem conversar, como estou falando agora com você.
Até quando levantava o braço
cansava.”, revelou.
Hoje, após o transplante, ele
conta qual é a reação dos filhos,
William, 26, e Vanessa, 29, e da
esposa Sueli, 65 anos. “Ao ver
o meu restabelecimento, eles
estão muito felizes. Quero parabenizar toda equipe do Metropolitano, todos foram muito atenciosos”.
Já ansioso para voltar à rotina normal em casa que teve
de interromper por conta da
doença, Willis Pereira, mostrou até certo espanto devido à
rápida recuperação. “Olha, está
sendo tão rápida que fico abismado. Já me tiraram o cateter, o
dreno, o marca-passo. E se der
tudo certo, na próxima semana poderei ir para a enfermaria. Em breve estarei em casa”,
contou emocionado.
Willis Pereira pretende
quando estiver totalmente liberado pelos médicos: “Com
o tempo vou voltar aquilo que
eu era, que é andar mais rápido e ser independente. Também vou a várias igrejas para
dar meu testemunho”.

n
Willis Pereira,
61 anos,
sofria de
miocardiopatia
dilatada,
doença
também
conhecida
como coração
crescido

Willis falou à equipe de A União: “E o coração foi o que Deus preparou para mim, era de um jovem de 20 anos”

Meta é chegar a 10 transplantes por ano
O coordenador da Unidade de Transplante Cardíaco do Hospital Metropolitano, Antônio Pedrosa,
afirmou que a primeira cirurgia cardíaca em uma
unidade pública da Paraíba é um marco no Estado,
que vai possibilitar o atendimento de vários outros
pacientes, uma vez que o
hospital tem uma capacidade instalada de realizar um
transplante cardíaco por semana. Mas como esse tipo
de procedimento não é tão
comum, a meta agora é fazer, anualmente, cerca de 10
transplantes cardíacos.
“Essa é uma meta baseada em estudo populacional
e na incidência da insuficiência cardíaca, conforme
o número de habitantes do
Estado”, explicou.
Ele contou que o desejo de realizar esse feito no
Hospital Metropolitano
surgiu em 2019, antes mesmo do credenciamento da
unidade de saúde na Rede
Nacional de Transplante
Cardíaco. “O Governo do

Estado e a Secretaria de Saúde
do Estado não mediram esforços para garantir os recursos
necessários para que o hospital
pudesse se habilitar a ser um
centro transplantador”, frisou
O cirurgião Antônio Pedrosa frisou que a equipe está pronta para receber pacientes com
insuficiência cardíaco de qualquer município paraibano. “Eles
serão avaliados, e caso haja indicação de transplante, vamos lis-

A captação
A captação do coração ocorreu no Hospital de Emergência
e Trauma Dom Luiz Gonzaga
Fernandes, em Campina Grande, onde um jovem de 20 anos
teve morte encefálica e os familiares tiveram a generosidade
de doar vários órgãos. Já a condução do coração até o Hospital
Metropolitano ficou a cargo do
transporte aeromédico do Corpo de Bombeiros.

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MAIS QUE ENERGIA, LEVAMOS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
QUALIDADE DE VIDA E INOVAÇÃO.
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-PEE
Em conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e
com o disposto nos Procedimentos do Programa de Eficiência
Energética – PROPEE, aprovado pela Resolução Normativa nº
920/ANEEL, de 23 de fevereiro de 2021, a ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUDORA DE ENERGIA S.A. comunica a todos os
interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, entre os
dias 29/03/2022 e 28/04/2022, mediante o intercâmbio de
documentos e informações que estarão disponíveis abaixo, com
os seguintes objetivos e forma de participação:

a partir de amanhã

1) Objetivos:
Apresentar aos interessados os resultados dos projetos do
Programa de Eficiência Energética - PEE referentes ao ano
2021, colher informações e sugestões para os próximos projetos,
propiciar aos consumidores possibilidade de encaminhamento de
seus pleitos, opiniões e sugestões, além de dar transparência ao PEE.

Hospital Regional de Patos
amplia atendimento em UTI
Com a desativação dos leitos para Covid-19, a partir de
amanhã, o Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy
Carneiro, de Patos, vai ampliar
sua capacidade de atendimento para pacientes graves, de pós
-operatório e àqueles de longa
permanência que tenham AVC
ou doenças crônicas e que precisem de cuidados intensivos.
O hospital contava com seis leitos de UTI Convencional e passará a ter 20 leitos.
O diretor-técnico do complexo, Pedro Augusto, explica queo hospital passa a ter
melhores condições de atender os pacientes com três UTIs
distintas. “O Hospital de Patos terá um ganho expressivo
com essa nova configuração
de leitos de cuidados intensivos. Saímos de seis leitos de
UTI para 20, mais que dobramos nossa capacidade de aten-

tá-lo e acompanha-lo até a chegada do órgão e da cirurgia”.
Os interessados em obter
mais informações sobre o serviço para pacientes cardíacos
no Hospital Metropolitano
Dom José Maria Pires, em Santa Rita, basta telefonar para o
3229.9157. “Essa é nossa linha
do transplante cardíaco. A partir dela, o paciente vai ser agendado e avaliado”, frisou Antônio Pedrosa.

2) Forma de participação:
Os documentos objetos desta Audiência Pública poderão ser
solicitados
por
meio
do
endereço
eletrônico
pee_pb@energisa.com.br ou na sede da empresa, situada na BR
230, km 25, s/n, Bairro Cristo Redentor, cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba, CEP 58071-680.

Foto: Secom-PB

As informações relativas aos projetos do ano de 2021
encontram-se disponíveis no endereço citado e na internet,
no site http://grupoenergisa.com.br, Eficiência Energética
(grupoenergisa.com.br).
A ENERGISA PARAÍBA receberá as sugestões, opiniões e
informações relativas aos projetos que farão parte do seu
Programa de Eficiência Energética através dos seguintes meios:
1. Internet – As contribuições deverão ser dirigidas ao endereço
eletrônico pee_pb@energisa.com.br.
2. Correspondência – Só serão aceitas as contribuições se
recebidas e protocoladas nas Agências da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos até o dia 28/04/2022.

Desativação de leitos Covid-19 permitiu aumentar a capacidade

dimento”, explica o médico.
O Complexo de Patos terá
10 leitos na UTI convencional,
terá a disponibilidade de outra UTI, com cinco leitos, para
pacientes de pós-operatório,
e ainda outra UTI, com mais
cinco leitos, para pacientes de
longa permanência, àqueles
graves com sequelas de AVC
ou de doenças crônicas.
O diretor-geral do Complexo, Francisco Guedes, lembra que tudo isso só foi possível graças à diligência e o

empenho do Governo Estadual, através da Secretaria de
Saúde:. “Os equipamentos adquiridos na pandemia não sairão do hospital. É um patrimônio da unidade que servirá à
população de Patos e dos cerca de 80 municípios para os
quais somos referência”. Ele
lembra ainda que com esse
redirecionamento de leitos
Covid-19 o complexo ganhará também uma nova Área
Amarela com 10 leitos de suporte respiratório.

As informações e análise das contribuições recebidas, alvos desta
Audiência Pública, estarão à disposição dos interessados no site
e no endereço acima especificado a partir do dia 16/05/2022,
até as 08h do dia 23/05/2022.

@energisa

energisa.com.br
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Investimentos em Coremas vão garantir água de qualidade à toda a população do município; Cagepa informou que parte dos moradores já é abastecida pela estação de tratamento construída pela companhia

abastecimento de água

Governo investe R$ 7 mi em Coremas
Cagepa está ampliando em quase 22 mil metros as redes de distribuição e instalando mais seis mil ligações prediais
Com um investimento
previsto de mais de R$ 7 milhões, o Governo do Estado,
por meio da Companhia de
Águas e Esgotos da Paraíba
(Cagepa), assumiu o abastecimento do município de
Coremas, no Sertão paraibano, com o compromisso de
garantir água tratada para
distribuir aos moradores da
cidade.
Entre os projetos de estruturação está a execução
de uma extensão de quase

22 mil metros de redes de
distribuição de água, com
diâmetros que variam entre
50 e 200 milímetros. Além
disso, a Cagepa está instalando mais de seis mil ligações prediais, todas com hidrômetros.
De acordo com o gerente
regional da Cagepa nas Espinharas, Jônatas Raulino,
o fornecimento de água tratada é fundamental para a
qualidade de vida da população. Segundo ele, os inves-

timentos feitos pela companhia por recomendação do
governador João Azevêdo
atendem a uma reivindicação histórica da população
de Coremas.
Qualidade garantida
Para o prefeito Irani Alexandrino da Silva, os investimentos do Governo, por
meio da Cagepa, em Coremas vão assegurar à população acesso a água de qualidade e totalmente tratada.

Projeto

A Cagepa prevê
que as obras
em andamento
em Coremas
sejam concluídas
nos próximos
12 meses

“Só tenho a agradecer ao
governador (João Azevêdo),
a toda sua equipe de auxiliares e a Cagepa, que assumiram este compromisso com a
população coremense. Nossa cidade agora terá água de
qualidade, melhorando o padrão de vida dos moradores”, pontuou o prefeito.
O diretor de Expansão
da Cagepa, Ricardo Moisés,
prevê que as obras executadas em Coremas sejam concluídas nos próximos 12 me-

ses. Ele disse, no entanto,
que parte dos moradores da
cidade já têm acesso a água
tratada produzida pela estação de tratamento construída pela companhia
“Estamos trabalhando
para atender a outra parte
da cidade, pois o nosso compromisso é atuar para que
os moradores de todas as regiões de Coremas e do Estado tenham acesso a água de
qualidade”, ressaltou o diretor da Cagepa.

no brejo

NO SERTÃO

Animais são mortos por caçadores e incêndios

Patos sediará
encontro
dos agentes
de Saúde

Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

A ação criminosa de caçadores e incêndios provocados em matas têm chamado a
atenção no interior da Paraíba. No início desta semana,
um tamanduá foi encontrado morto pelo proprietário da
Pousada Engenho Laranjeiras, no município de Serraria,
no Brejo paraibano. Porém,
outros animais silvestres têm
sido localizados sem vida.
O dono do Engenho, Francisco Barreto, afirmou que
não sabe se isso tem ocorrido
em outras propriedades, mas
as mortes de animais chamam a atenção. “Encontrei
um tamanduá morto esta semana na beira da pista. Cortaram a cabeça dele. Tamanduá é uma espécie raríssima.
Fiquei indignado”, relatou.
Segundo ele, há caçadores na região. “Andam armados com espingarda, mas
tem também gente que faz
por perversidade. Dia desses, tinha uma cobra com
quase oito metros atravessando e passaram com o carro em cima. A mesma coisa
acontece com raposas. Agora, identificar, não tem como,
infelizmente”, acrescentou.
Francisco Barreto constatou que a região do Brejo tem
sofrido com a situação. “O
Brejo é objeto de muita depredação. É um ato crimino-

so, porque tocam fogo aqui,
e 10 metros adiante aparece outro foco. Então, não é
como uma ponta de cigarro
que cai e provoca um incêndio acidental. As queimadas que ocorrem também
não são naturais, até porque está chovendo”, observou. Ele destacou que, em
sua área de 140 hectares,
tem procurado preservar
rigorosamente o meio ambiente, sem corte de árvores,
sem devastação da cobertura verde e sem a permissão
de caça.
Barreto contou que já
subiu a serra várias vezes
quando observa algum foco.
Também acionou o Corpo de
Bombeiros de Guarabira, Po-

Vítimas

Animais de
pequeno porte,
pássaros e até
um tamanduá são
vítimas de ações
criminosas na
região

lícia Militar e até o Ministério Público. “Mas, aqui não
tem uma Polícia Florestal.
Eu me preocupo com a situação, porque estou fazendo um esforço para manter
intacta a área, que é a única
preservada”, acrescentou.
Em relação às queimadas, o capitão Rodrigo
Soares Rodrigues, comandante do 2º Comando de
Policiamento Ambiental
(CPAmb), responsável pelo
policiamento ambiental da
região, afirmou que tem conhecimento da situação, repassada pelo comando da
companhia ambiental de
Campina Grande. Ele disse que, no início do ano,
houve um princípio de in-

cêndio naquela região, mas
não chegou a se alastrar.
De acordo com o capitão, não há como mensurar os danos causados, nem
a quantidade de animais
que morreram, mas provavelmente os mais afetados
são as aves e animais de pequeno porte. Também não
há dados específicos da região em 2021. Além disso,
conforme acrescentou, não
é frequente a morte de animais em razão das queimadas. “Não temos históricos de grandes incêndios
florestais no Estado da Paraíba. Dessa forma, não
é comum animais silvestres morrerem em razão de
queimadas (naturais)”.

Dificuldade para localizar os culpados
Para a Polícia Ambiental, existe dificuldade em localizar as pessoas que provocam as queimadas, assim
como as que caçam e matam os animais. “É muito
difícil encontrar responsáveis por princípios de incêndio em áreas florestais,
devido ao tamanho da área
e da dificuldade de encontrar em patrulha os indivíduos que cometem tais crimes ambientais”, observou o
comandante Rodrigo Soares
Rodrigues.

Ele informou que existem leis ambientais e de crime comum que podem ser
aplicadas nesses casos. “O
problema se dá na hora de
identificar os culpados, tendo em vista a imensa área
geográfica que a Polícia Militar Ambiental e os demais
órgãos ambientais têm para
fazer o policiamento”.
Porém, de acordo com
ele, assim que alguém é flagrado cometendo esse tipo
de crime, todas as providências cabíveis são tomadas,

tanto as de cunho administrativo como penal.
Polícia Ambiental
Para denunciar crimes
ambientais a população
deve ligar para o 190 e informar a situação. Se possível, também gravar vídeos
ou juntar provas e fazer denúncias a posteriori na Delegacia do Meio Ambiente,
Ministério Público e nos órgãos ambientais, como a Sudema, em nível estadual, e
Ibama, federal.

Corpo de Bombeiros
Quem se deparar com
queimadas deve acionar o
Corpo de Bombeiros ligando para o número de emergência 193.
O número de ocorrências
de incêndio em vegetação registradas em 2021 pelo Corpo de Bombeiros na Paraíba
foi de 194.
João Pessoa, Campina
Grande, Cabedelo, Conde e
Patos são os municípios com
maior incidência, respectivamente.

A cidade de Patos vai sediar amanhã o 1º Encontro
dos Agentes Comunitários de
Saúde do Sertão que acontece no no Patos Water Play. O
evento tem o apoio do Conselho Estadual de Saúde (CES) e
o Federação Paraibana das Associações Comunitárias (FEPAC-PB). Entre os temas que
serão debatidos no evento, os
Desafios do Sistema Único de
Saúde, o SUS no Sertão Paraibano, e as Conquistas e Desafios dos Agentes Comunitários
de Saúde e de Endemias.
De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes
de Saúde e de Endemias de
Patos, (Sindacse), João Bosco,
um ponto que será discutido é
a implantação de uma casa de
apoio em João Pessoa para acolher pessoas que vêm do Sertão para a capital em busca de
atendimento: “Será um evento que vai contar a participação da classe política que tem
apoiado nossas lutas”.
Para o presidente do Conselho Estadual de Saúde,
Eduardo Cunha, que será um
dos palestrantes do evento, “o
Conselho não poderia deixar
de apoiar essa luta que é mais
do que justa, por se tratar de
profissionais que todos estão
na luta para levar saúde a população”, completou.

Paraíba
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tragédia de patos

Pai e filho serão ouvidos pela justiça
Audiência do sargento, que está no Trauma, e do filho, no CEA em Sousa, acontecerá através de videoconferência
Cardoso Filho

josecardosofilho@gmail.com

Lusângela Azevêdo

lusangela013@gmail.com

O sargento reformado da
Polícia Militar Benedito da
Silva Araújo, 57 anos, será ouvido amanhã pelo juiz Bruno Medrado, da 7a vara da
Infância e Juventude de Patos. “Bené” está internado
no Hospital de Emergência
e Trauma “Dom Luiz Gonzaga Fernandes”, de Campina
Grande, se recuperando de ferimentos produzidos por seu
filho de 13 anos, que matou a
própria mãe, Iranilda Medeiros e o irmão Gabriel, de sete
anos na tarde do dia 19 deste mês. O garoto, que está no
Centro Socioeducativo “Raimundo Doca Benevides Gadelha” na cidade de Sousa
também será ouvido junto
com testemunhas.
Na audiência de ama-

nhã a promotora, Larissa de
França, deverá apresentar o
seu parecer sobre o pedido
da defesa do garoto que solicitou a sua liberdade dele. O
pedido do advogado Aylan
da Costa Pereira foi protocolado na audiência ocorrida
no último dia 24. O menino
está internado naquela unidade do CEA por determinação judicial.
Para esta audiência a direção do Hospital de Emergência e Trauma montou
um esquema especial para
possibilitar que o Sargento
Bené seja ouvido pelo juiz
Medrado, através de videoconferência.
Bené está apresentando melhoras e, segundo o
diretor técnico da unidade
hospitalar, médico Sebastião Viana, o militar está com
evolução positiva do estado
de saúde, mas ainda apresenta trauma e sequelas, podendo ficar paraplégico. On-

tem, o médico disse que o
paciente está em condições
de participar da audiência e
falou que ele com a evolução
ele pode receber alta, sem
precisar a data.
O médico informou que
o paciente está totalmente
estável, foi retirado o dreno de tórax e já apresenta
uma respiração bem melhor. O paciente disse que
a dor que sentia no tórax já
diminuiu. “Ele está consciente, orientado e teve alta,
inclusive, da equipe de cirurgia toráxica, e está aos
cuidados da equipe de neurocirurgia. Permanece com
o mesmo quadro clínico que
chegou ao hospital, de paraplegia dos membros inferiores, sem sentir o formigamento das pernas, mas
está em processo de evolução com a equipe de neuro.
Acreditamos que ainda esta
semana o paciente estará de
alta”, afirmou Viana.

Foto: Arquivo

Sargento Bené (E) já demonstrou o interesse de encontrar o filho e oferecer-lhe total assistência

Curtas

Retenção do celular é apontado como motivo
Na tarde do dia 19 deste mês o sargento Bené havia saído de casa para ir até
uma farmácia para comprar um remédio para a esposa, mas antes tomou o
celular do filho como represália por causa de notas escolares baixas. Após a sua
saída o garoto de 13 anos
deu um celular ao irmão
de sete, foi até o local onde

o pai guardava uma arma
e em seguida se dirigiu até
o quarto, se aproximou da
mãe, Iranilda e atirou na
cabeça dela. Ao ouvir o disparo procurou a criança de
sete anos quis saber o que
havia ocorrido.
Nesse momento Bené
entrou em casa e encontrou o garoto com a arma
na mão. Pediu para ele jogar

a arma, mas ele atirou contra o pai que caiu na sala.
A criança se abraçou com o
pai e recebeu um tiro. Depois guardou a arma e chamou Samu e polícia. O menino somente confessou o
crime na delegacia, pois antes havia afirmado que a família havia sido vítima de
tentativa de assalto. A tragédia aconteceu na residên-

cia da família, no bairro Jardim Guanabara, em Patos,
sertão da Paraíba.
Para o advogado, Aylan
da Costa Pereira, o pai do
adolescente de 13 anos disse que quer ficar bom “para
cuidar do filho com muito
amor”. O garoto está recebendo assistência de uma
psicóloga e também de uma
psiquiatra.

Suspeito de arrombar
lanchonete é morto a tiros
Um homem de identidade desconhecida foi
morto a tiros na madrugada de ontem. O caso
aconteceu no bairro do Grotão, em João Pessoa. A
delegada Flávia Asaad esteve no local, junto com
a perícia e a Polícia Militar. Segundo a delegada, a
vítima é suspeita de ter praticado o arrombamento
de uma lanchonete próximo ao local onde foi
encontrada. Com a vítima foram encontrados
materiais que possivelmente pertencem a
lanchonete. Como era madrugada e não havia
ninguém nas imediações do crime a delegada
solicitou o apoio da população, através dos
telefones 197 (Disque Denúncia) e 190 (Ciop da PM)
para informar sobre a identidade dos suspeitos de
matar o homem. O corpo foi levado para o Núcleo
de Medicina e Odontologia Legal.

contrabando

Cigarros eletrônicos são apreendidos
Uma carga de 110 cigarros
eletrônicos, sem comprovação de origem foi apreendida
na noite de terça-feira (29) por
agentes da Polícia Rodoviária
Federal. Estima-se que a mercadoria seja avaliada em cerca de R$ 8 mil. Um homem foi
detido durante a ocorrência.

A apreensão aconteceu no
km 310, da BR-230, no município de São Mamede. Durante
inspeção no automóvel Chevrolet Cobalt foi localizada no
interior do veículo uma caixa grande contendo 11 pacotes de cigarros eletrônicos de
diversas marcas, totalizando

110 unidades da mercadoria.
Foi solicitado para o condutor
do veículo a comprovação fiscal necessária, o que não foi
apresentado.
O condutor, um homem
de 44 anos, relatou para os policias que receberia R$ 40 para
fazer o transporte da merca-

doria de João Pessoa até o município de Patos, no sertão. O
homem foi detido, encaminhado para a Delegacia de
Polícia Federal de Patos e deverá responder criminalmente por contrabando. O destino
da mercadoria não foi revelado pelo condutor.

Moto é recuperada no
mesmo dia que foi roubada

paulo germano

Um dos acusados de assassinar o auditor fiscal Paulo Teixeira de Carvalho foi submetido ao júri popular, em João
Pessoa. Até o fechamento desta matéria a sessão ainda não
havia sido encerrada. Diego
da Silva Cavalcanti, no seu interrogatório disse que o autor
dos disparos contra o auditor
teria sido Paulo Rodrigo, filho
da vítima.
A juíza Francilucy Rejane presidiu a sessão que teve
como representante do Ministério Público o promotor Leonardo de Assis Pereira e o advogado Abraão Beltrão como

assistente de acusação O réu
foi defendido pelo advogado
Argemiro Queiroz. Paula Teixeira, filha da vítima foi ouvida como testemunha..
Diego não negou sua participação no crime, mas revelou
ter sido contratado por Paulo
Rodrigo para praticar o crime, no entanto, não sabia que
se tratava do pai dele e que iria
receber R$ 5 mil para executar
Paulo Teixeira.
No Rio de Janeiro o réu
confesso foi preso com um
fuzil AK47 e duas granadas.
Paulo Germano foi morto em
sua granja no dia 7 de julho de

Foto: Roberto Guedes

Envolvido no crime é julgado na capital

A sessão do júri popular foi iniciada às 9h dessa quarta-feira

2019, no bairro de Paratibe, na
capital. O filho adotivo da vítima, Paulo Rodrigo Ribeiro
Teixeira de Carvalho, e Car-

los Roberto Ferreira Pontes,
suspeito de ser o articulador,
conseguiram um recurso e o
julgamento foi adiado.

tentativa de feminicídio

Suspeito de crime é encontrado morto
Cerca de 24 horas após ter
atirado contra sua esposa, na
cidade de Santa Rita, o sargento reformado da Polícia Militar, Alberto Roberto, de 61
anos, foi encontrado morto na

noite de terça-feira (29), no Distrito de Cicerolândia, naquele
município. O militar estava foragido desde o momento que
a mulher deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma.

Ele havia chegado em casa,
embriagado e durante discussão na residência do casal, ele
se armou com uma espingarda e atirou na mulher que foi
atingida de raspão. Após o cri-

me, o militar reformado fugiu.
E somente agora foi encontrado já sem vida. O caso será investigado e ainda não há informações se o caso se trata de um
homicídio ou suicídio.

Um trabalho em conjunto das polícias Civil
e Militar prendeu nessa terça-feira um homem
suspeito de roubar uma moto Honda NKR Bros
e pertences pessoais após render a vítima com
um revólver cal. 38, fato ocorrido no bairro
José Américo, nesta capital. De acordo com o
delegado, Carlos Othon, o suspeito havia tomado
a moto por assalto na manhã do mesmo dia e,
imediatamente, as polícias passaram a diligenciar
e na madrugada localizaram o homem com o
veículo que estava escondido numa residência no
bairro de Gramame. “Ele estava com pertences de
outras vítimas”, disse Othon. Esse homem, informou
o delegado, já tinha sido preso em dezembro do
ano passado. Já foi protocolada representação pela
conversão da prisão em flagrante em preventiva,
que aguarda apreciação em audiência de custódia.
“Ele é bastante conhecido dos policiais”, concluiu.

Suspeito de atropelamento
responde por crime culposo
O motorista, de identidade não revelada,
suspeito de atropelar um ciclista em Campina
Grande foi autuado pela Polícia Civil por crime de
lesão corporal culposa. O inquérito foi concluido
e enviado ao Ministério Público. A vítima, ciclista
Bryan Araújo, 19 anos, se encontra internado
no Hospital de Emergência e Trauma daquela
cidade. O atropelamento aconteceu no dia 25 do
mês passado, na avenida Assis Chateaubriand,
bairro Jardim Paulistano. Imagens de câmera de
segurança mostram que o carro na contra-mão
teria avançado o sinal vermelho. Na delegacia, o
motorista permaneceu em silêncio. A esposa do
condutor do carro, que também estava presente no
momento do atropelamento, foi ouvida durante a
investigação. A vítima, Bryan Araújo, que trabalha
em uma empresa de telemarketing, voltava para
casa quando foi atingida.
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Salão do artesanato da paraíba

Peças de reeducandas serão expostas
Primeira-dama anuncia que trabalhos produzidos por pessoas privadas de liberdade vão estar em evento em CG
A primeira-dama do Estado
e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins, esteve, na manhã de ontem, na
Penitenciária Desembargador
Sílvio Porto, para conhecer o
Ateliê Benvenutty - Arte que
Liberta, espaço inaugurado semana passada para capacitar
reeducandas da comunidade
LGBTQIAP+, e anunciou que
a produção será exposta e comercializada já no 34° Salão
do Artesanato, que ocorrerá
de 10 a 30 de junho, em Campina Grande.
O Ateliê Benvenutty - Arte
que Liberta foi inaugurado na
última quinta-feira e recebeu
esta denominação em homenagem a Fernanda Benvenutty,
mulher trans, militante em Direitos Humanos, fundadora e
presidente da Associação das
Travestis da Paraíba (Astrapa).
O espaço integra os numerosos projetos de ressocialização
e humanização existentes nas
unidades prisionais do Sistema
Penitenciário Paraibano.
Ao se dirigir às reeducandas, Ana Maria Lins enfatizou: “O Governo do Estado não
medirá esforços para cumprir
a sua política de inclusão, oferecendo oportunidades para
que cada uma de vocês tenha
condições de voltar a conviver
plenamente em sociedade. Para
isso, temos uma cadeia do bem,
com todos os setores do Governo envolvidos: Programa
do Artesanato, a própria Seap,
a Secretaria de Educação, por
exemplo”, afirmou.
“Além de humanizar as
unidades prisionais, um ambiente tenso por natureza, esses projetos oferecem dignidade, concretizada para que essas
reeducandas tenham, quando
saírem daqui, condições de ganharem o seu sustento”, prosseguiu Ana Maria Lins.
O secretário de Estado da
Administração Penitenciária

Foto: André Lúcio/ Secom-PB

Benvenutty
Ateliê integra
projetos de
ressocialização e
humanização do
Governo do Estado

(Seap), Sérgio Fonseca, agradeceu a visita da primeira-dama,
ao projeto desenvolvido no Sílvio Porto. “A visita da primeira-dama Ana Maria Lins, representa um grande estímulo
para todos nós que participamos desses projetos de ressocialização, inclusive as reeducandas. Simboliza a política de
inclusão adotada pelo governador João Azevêdo”, disse.
A secretária de Estado da
Mulher e Diversidade Humana, Lídia Moura, também destacou que a visita da primeiradama representa um estímulo.
“A primeira-dama Ana Maria
Lins sempre tem nos apoiado
nesses projetos, as parcerias entre a Secretaria da Mulher e Diversidade Humana com a Seap.
A vinda de Ana Maria Lins demonstra o apoio do Governo,
do governador João Azevêdo
e ela se somando a todas essas
ações que tão bem fazem à sociedade”, disse.
O gerente executivo de Ressocialização da Seap, João Rosas, ressaltou a importância da
parceria com o PAP. “É um momento de muita alegria receber a visita da primeira-dama
a este projeto. Ana Maria Lins
sempre deu oportunidade de
inclusão social, principalmente por meio do Programa do
Artesanato, tão bem conduzido por Marielza Rodriguez”,
comentou.

n
A secretária
de Estado
da Mulher e
Diversidade
Humana,
Lídia Moura,
acompanhou
a visita da
primeiradama

Ana Maria (D) garantiu às reeducandas que o governo não medirá esforços para cumprir sua política de inclusão

34o Salão do Artesanato será em junho
Por sua vez, a gestora do
PAP, Marielza Rodriguez, evidenciou que a existência de
um estande no Salão do Artesanato Paraibano representa
a política de inclusão do Governo do Estado. “A exposição no Salão dessas peças de
qualidade desenvolvidas por
meio de projetos como Castelo de Bonecas e, agora, Ateliê Benvenutty representa o
compromisso do governador
João Azevêdo e da presidente
de Honra do PAP, Ana Maria
Lins, com o social, mas também com a cultura”, ressaltou.
As peças confeccionadas
no Ateliê Benvenutty - Arte
que Liberta serão expostas e
comercializadas no 34° Salão
do Artesanato Paraibano, que
ocorrerá de 10 a 30 de junho
em Campina Grande com o
tema “Bordados que contam
histórias”. A visita da primeira-dama do Estado, Ana Ma-

Foto: André Lúcio/ Secom-PB

Peças confeccionadas no Ateliê Benvenutty terão espaço no evento

ria Lins, foi prestigiada ainda
pelo diretor do Sílvio Porto,
Gilberto Rio; pelo vice-diretor da unidade prisional, Ivan
Gonçalves; e pela diretora da
Penitenciária Feminina Júlia
Maranhão, Cinthya Almeida.
Além da inclusão
O projeto de ressocialização Ateliê Benvenutty - Arte
que Liberta oferece, além do
sentimento de inclusão, dig-

nidade às reeducandas. No
espaço, serão desenvolvidas
oficinas de empreendedorismo, corte e costura, macramê,
confecção de sandálias personalizadas, fuxico e crochê, entre outras atividades.
Ao visitar o ateliê, Ana Maria Lins conheceu pessoas que
erraram, mas que estão empenhadas em conseguir uma
oportunidade, como é o caso
de “Luana”. Presa por homicí-

dio, a reeducanda viu no projeto a possibilidade de mostrar
que uma outra vida é possível.
“Primeiramente, estou muito
feliz com a visita da primeiradama, oportunidade de agradecer o que estamos recebendo e de dizer que queremos ser
melhores”, comentou.
A professora de fuxico
Odaísa Aires não tem dúvidas
de que as alunas conhecidas
há pouquíssimo tempo desejam mudar. “Nesses primeiros contatos, todas elas muito
atenciosas, querendo aprender, perguntando muito. Essa
curiosidade é de quem quer levar a coisa a sério”, disse.
“Essa iniciativa abre espaço para o empoderamento, oferece a oportunidade de
elas ajudarem seus familiares
e também contribui para remição da pena”, finalizou a primeira-dama do Estado, Ana
Maria Lins.

dia do teatro

VIII Jogos das reeducandas

Fundac realiza atividade inclusiva

80 mulheres participam
das atividades esportivas

O Centro Socioeducativo
de Semiliberdade da Fundação Desenvolvimento da
Criança e do Adolescente
“Alice de Almeida” (Fundac)
encerrou o mês da Mulher
e comemorou o Dia do Teatro, na tarde dessa terça-feira
(29), com atividade inclusiva
idealizada pela professora de
Artes da Unidade Socioeducativa, com a participação da
atriz Palmira Palhano.
De acordo com a professora Dhyan Urshita, a atividade proposta para os jovens que cumprem medidas
de semiliberdade na Fundac
faz parte da didática das aulas de Artes, que vêm sendo ministradas na unidade
socioeducativa, e fez alusão
ao Dia internacional do Teatro (27 de março) e ao Mês da
Mulher.
Segundo Davi Lira, diretor do Centro Socioeducativo
de Semiliberdade, poder discutir temas e analisar posicionamentos com os adolescentes e jovens em cumprimento
de medida socioeducativa
tem sido de suma importância como forma de ressignificar conceitos e despertar responsabilidades.
“Nesse sentido, a professora Dhyan Urshita conjun-

tamente com a equipe técnica da unidade, tem feito,
sempre que possível, convites a outros profissionais de
experiência no mercado de
trabalho, para a realização
dessas atividades. Foi uma
satisfação poder receber a
professora e atriz Palmira
Palhano na Unidade”, enfatizou o diretor.
A professora de Artes
acredita que foi uma atividade bem louvável. “Estou
retomando o trabalho na Semiliberdade e na última aula
que ministrei para os meninos eles me falaram a frase:
“Uma pequena atitude muda
tudo” e, pensando nesse contexto, lembrei-me da professora e atriz Palmira Palhano
que, para mim, tem essa característica. Uma atriz que
admiro e tem muito a contribuir com a disciplina de Artes”, comentou Dhyan.
“Durante a atividade foram lembradas as pandemias vivenciadas pela humanidade e discutidos os
impactos dessa pandemia
na arte, em especial no teatro, além do papel da mulher
em meio a esses temas separados didaticamente mas
que, de fato, estão interligados”, descreveu Palmira Pa-

Artes
Toda instituição,
privada de
liberdade ou não,
deve se preocupar
com a temática

lhano, agradecendo a professora Dhyan Urshita pelo
convite.
Para Palmira, toda instituição que se preocupa com
a educação, independentemente de ser uma escola na
privação de liberdade ou de
ser uma escola formal, deve
trabalhar temáticas junto aos
seus alunos. “Hoje, trabalhamos três temas: Mulher; Arte
do Teatro; e Pandemia, dentro das nossas experiências e
história da humanidade. Espero ter contribuído um pouco para o crescimento desses
jovens. Saio daqui acreditando que realizei algo positivo
na vida dos alunos da professora Dhyan”, finalizou.

O socioeduca ndo
R.A.S.O. achou a atividade
extremamente importante
pois trouxe temas bem atuais
como a questão da pandemia
e da mulher. “É importante para nós termos atividades como essa para que nossa mente não fique ociosa e
para utilizarmos ela para o
lado positivo que é a arte. Eu
considero a arte muito positiva pois, através dela, podemos nos expressar. Achei a
apresentação da professora
Palmira, juntamente com a
professora Dhyan, sensacional”, elogiou.
“Ter a oportunidade de
participar da roda de debate alusiva ao dia da mulher,
teatro e pandemia foi maravilhoso, pois na oportunidade, nós, enquanto equipe
técnica, direção e socioeducandos construímos coletivamente reflexões, debates
e desconstruções, sobretudo históricas, sob a guia da
professora Dhyan Urshita e
da atriz convidada Palmira Palhano. Uma tarde integrativa de conhecimentos
que prendeu a atenção dos
socioeducandos e de todos
os presentes”, concluiu a pedagoga da Semiliberdade,
Rayssa Katrinny.

O Governo do Estado,
por meio da Secretaria de
Administração Penitenciária e Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, realiza até esta quinta-feira (31),
na Penitenciária Feminina
“Maria Júlia Maranhão”, em
João Pessoa, os VIII Jogos das
Reeducandas. Cerca de 80
mulheres em privação de liberdade estão participando
do evento, que foi aberto nesta quarta-feira (30).
As reeducandas, divididas nas equipes Esperança
e Confiança, disputam nas
modalidades atletismo, futebol, vôlei e cabo da paz. Da
programação ainda consta
dança com o grupo MoveMente, com 23 reeducandas
sob orientação da professora Germana Dália.
Na solenidade de abertura dos jogos, a secretária executiva da Juventude, Madu
Ayá, afirmou para as reeducandas que “as palavras
que vocês utilizam: da esperança, da confiança, é porque realmente isso aqui é
temporário, vocês estão se
reeducando e hoje são atletas. O trabalho da Sejel terá
continuidade”. A ex-secretá-

ria executiva da Juventude e
deputada estadual Rafaela
Camaraense parabenizou o
empenho de toda a equipe
da Sejel e ressaltou que Governo do Estado vê as reeducandas. “Há visibilidade
sim”, disse.
A diretora da unidade
prisional, Cinthya Almeida, representou a Secretaria da Administração Penitenciária, e destacou que
“a rotina dos Jogos das Reeducandas faz com que elas
sintam-se livres, mesmo estando sob regime de pena.
O período dos Jogos deixa
elas motivadas, pois ajuda
a fugir um pouco dessa realidade e o esporte é o melhor caminho também para
quem busca saúde”, disse Cyntia Almeida, adiantando que “O esporte une
e é vida”.
Na abertura, houve o
desfile das equipes, acendimento da tocha e juramento da atleta. Cinthya
agradeceu o apoio que a
unidade está recebendo
com diversos equipamentos esportivos por parte
da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).
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No espaço permanente estão mais de
200 obras, desde telas em nanquim e
a óleo, passando por pequenas obras
em bronze, até esculturas de cimento
de meia tonelada, algumas inéditas,
outras inacabadas

Memorial

Humanismo de
Abelardo da Hora
Na Fundação Espaço Cultural, na capital,
governador João Azevêdo inaugura
hoje o memorial que tem o maior acervo
expressionista da América Latina do artista

Joel Cavalcanti

cavalcanti.joel@gmail.com

Imagem: Editora A União/Divulgação

O
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Evento vai contar com o lançamento da
2ª edição de ‘Poemas Reunidos’ (Editora A
União), da paraibana Margarida Lucena da
Hora (1924-2010), esposa de Abelardo

Em várias seções, visitantes conhecerão o processo criativo
do maior escultor expressionista do Brasil, entendendo suas
inspirações e o desenvolvimento de suas técnicas

maior acervo expressionista da América
Latina do maior escultor desse estilo no
Brasil chega de forma permanente em João Pessoa. É o que
será apresentado hoje, às 16h,
no Memorial Abelardo da Hora
(MAH), instalado na Fundação
Espaço Cultural. No evento com
presença do governador João
Azevêdo, o público vai poder
circular entre as obras mais importantes do artista pernambucano que transformou com suas
mãos a dureza do concreto polido, do mármore e do bronze em
formas vivas e sinuosas. Inspirando uma geração a solidificar a
Arte Moderna no Nordeste, Abelardo da Hora (1924-2014) transitava com pleno controle técnico
entre obras de exaltação de um
ideal de beleza feminina e a crítica social, imprimindo feições da
pobreza e do sofrimento às figuras populares que criava.
A ocupação artística teve seu
projeto expográfico e luminotécnico desenvolvido pelo sobrinho
do artista, Daniel da Hora, que dividiu didaticamente o espaço por
temas. Através das seções Abelardo
protesta, Abelardo vive, Abelardo retrata, Abelardo ama e Abelardo cria,
os visitantes conhecerão o processo criativo do mestre, entendendo suas inspirações e o desenvolvimento de suas técnicas. “Desde
a década de 1960, quando passou
a tematizar de forma mais densa a miséria e a exclusão, Abelardo passou a ser considerado pela
crítica especializada o maior escultor expressionista do Brasil. O
que o visitante poderá ver na primeira parte do memorial, batizada
de Abelardo protesta, é justamente
a reunião desse acervo escultural, cuja temática é a denúncia das
mazelas sociais do país. Além de
serem obras extremamente impactantes, elas evidenciam problemas que ainda persistem, como a
fome e a desigualdade social”, des-

taca o presidente da Funesc, Pedro Santos.
Fazem parte desse acervo séries premiadas do escultor como
Meninos do Recife e A fome e o brado,
que levou o artista de São Lourenço da Mata a ter seu nome projetado internacionalmente ao retratar
mulheres e temas regionais, realizando um diálogo com um expressionismo de viés cubista, ou
com um figurativismo de viés expressionista, como define o curador do MAH. Abelardo da Hora
combinou o primor nos detalhes
anatômicos e nas proporções de
cada figura com uma linguagem
plástica inovadora. Autor da primeira exposição de esculturas
do Norte-Nordeste, em 1948, ele
conseguiu trazer em seus trabalhos as vanguardas artísticas internacionais de natureza figurativa. “A instituição museal reúne um
acervo pungente e absolutamente atual de um artista modernista que representou como nenhum
outro a cultura erudita e popular
brasileira”, ressalta Maria Botelho,
diretora do MAH.
No memorial estão mais de
200 obras, desde frágeis telas em
nanquim e a óleo, a pequenas
obras em bronze e até esculturas
de cimento de meia tonelada, algumas inéditas, outras inacabadas e ainda projetos iniciais em
gesso, barro e tantos outros materiais utilizados por Abelardo
da Hora. Para transportar as 18
toneladas de obras de arte avaliadas em R$ 11 milhões do Recife
para João Pessoa foram necessários sete caminhões baús, guindastes e içadores em uma operação que, somada à construção
do Memorial e adequação do espaço, custou aproximadamente
R$ 1 milhão.
A vinda desse acervo para a
Paraíba causou polêmica no vizinho estado de Pernambuco,
mas mesmo em vida Abelardo da
Hora não conseguiu ter o apoio
necessário em sua terra natal
para garantir a exposição permanente de suas obras. “Após a sua
morte, a família seguiu buscan-

do um espaço que pudesse preservar e difundir o acervo. Por
coincidência, a ouvidora geral
do estado da Paraíba, Tânia Brito, amiga de familiares do artista,
tomou conhecimento do interesse da família e fez essa mediação
junto ao Governo do Estado”, detalha Pedro Santos.
‘Poemas Reunidos’
O evento vai contar ainda com
o lançamento da segunda edição
do livro Poemas Reunidos (Editora
A União, 136 páginas), da guarabirense Margarida Lucena da Hora
(1924-2010), com quem Abelardo
casou-se em 1948 e teve sete filhos.
Além do valor literário da obra, a
antologia poética publicada dois
anos antes da morte de sua autora tem a relevância simbólica de
homenagear o casal de artistas,
como destaca o governador João
Azevêdo em texto de apresentação presente na nova edição. “A
obra, ilustrada por Abelardo da
Hora, retrata o cotidiano, o amanhecer, a noite, as estações, e fala
ainda de anjos, sombras e morte.
Elementos da vivência da família,
do trabalho e da natureza humana”, descreve o gestor.
Fruto das emoções vividas
pela companheira de 62 anos de
casada com Abelardo da Hora,
a escritora paraibana retrata em
seus textos um período de amor,
sofrimento e luta que teve ao lado
de sua família e que é a realização
de seu sonho de infância. “A poesia de Margarida é de qualidade,
de um lirismo que não se deixa
contaminar pela pieguice e é de
belas e fortes imagens, onde a autora, por meio do eu poético, revela suas emoções, sua leitura acerca
da vida, da natureza, do amor e da
arte. O leitor ficará, com certeza,
satisfeito em perceber que a poesia de Margarida não está afastada da qualidade estética da obra
do marido. O que as diferencia é
apenas a linguagem: um faz poesia com bronze e a outra, com palavras”, compara o jornalista e diretor de Mídia Impressa da EPC,
William Costa.
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‘O Recife de Manuel Bandeira’
Conheci pessoalmente o escritor Edson Nery da Fonseca no longínquo ano de 1985, quando dava os
primeiros passos no profuso e desbordante universo das letras, mais
precisamente no da literatura; literatura que me chegava sob os auspícios da firme e competente regência
da mestra e amiga Elizabeth Marinheiro. Pois foi exatamente na aludida quadra cronológica que, idealizado e coordenado por Elizabeth
Marinheiro, foi realizado, no auditório da Associação Comercial de Campina Grande, na qual trabalhei por
quase uma década, O Primeiro Simpósio de Estudos Bandeirianos. O referido e memorável conclave contou,
na condição de expositores, com as
emblemáticas figuras de Mário Hélio, Maria Goretti Ribeiro, Marcus
Accioly, Ângela Bezerra de Castro e
Edson Nery da Fonseca.
Na oportunidade, em meio aos
múltiplos e qualificados enfoques
que foram consagrados à extraordinária obra poética do criador de A
Cinza das Horas, Edson Nery da Fonseca brindou-nos com uma abordagem que, sumamente erudita e bela
em todas as suas formulações argumentativas, vincou as relações estabelecidas entre a poesia de Manuel
Bandeira e a saga ficcional engendrada pelo genial escritor Marcel Proust.
Relações essas cimentadas pelo peso
de um memorialismo vivo e pungente, sempre em busca do tempo perdido, tempo irremediavelmente perdido, mas não menos perseguido pelo
ser humano através da instrumentalidade do gesto ético e épico da resistência. Resistência contra a inflexível
passagem do tempo, bem como contra a implacável aferição que ele exerce contra todas as glórias humanas.
Tempo que, ao fim e ao cabo, configura-se como uma espécie de irmão
caçula da morte, conforme lapidar e
corrosivo verso de autoria do grande
poeta Lêdo Ivo, presente no belo livro
Curral de Peixes. Daí por diante, tornei-me um leitor contumaz de Edson
Nery da Fonseca, da sua admirável
obra ensaística, com especialidade a
que se voltou para o universo numeroso e multiplicado da genial lírica de
Manuel Bandeira, uma das mais emblemáticas dentre as que pontificam
no multifacetado quadro da poesia
brasileira contemporânea.
O Recife de Manuel Bandeira constitui-se num delicado livro que Edson Nery da Fonseca devota ao imenso poeta pernambucano, aquele que o
crítico literário José Guilherme Merquior afirmou ser a mais cristalina
fonte do modernismo brasileiro. Em

O Recife de Manuel Bandeira, contando
com pesquisa iconográfica de Marco
Aurélio de Alcântara, Edson Nery da
Fonseca, em textos curtos e sobremaneira singelos, mostra e demonstra
como a cidade do Recife, ao transcender o estatuto de uma temática recorrente e assunto reiterado, configurou-se num valor permanente para o
espírito do poeta, valor esse absolutamente fundamental para a formação
da sua personalidade, para a constituição definitiva do seu modo de ser,
existir e atuar no mundo. Recife com
as suas imorredouras e poéticas paisagens; Recife com os seus diversificados tipos humanos, sobretudo aqueles
que, oriundos da territorialidade familiar e afetiva do poeta Manuel Bandeira, findaram se constituindo na sua
pátria primeva, na sua, diria Roland
Barthes, de O grau zero da escritura,
mitologia secreta e particular.
Motivo recorrente da poética de
Manuel Bandeira, a cidade do Recife
inspirou o mestre de Itinerário de Pasárgada a compor quatro emblemáticos poemas: Evocação do Recife, Cotovia, Minha Terra e Recife, na maioria
dos quais o poeta é tomado por um
profundo sentimento de nostalgia
por uma cidade do Recife ainda intocada, pela inevitável e avassaladora
força do progresso que, normalmente, vem acompanhado de predatórios
processos de desumanização. Em O
anjo Bêbado, obra-prima do cronicário nacional, Paulo Mendes Campos
afirma que as cidades mudam mais
depressa que os homens, mudanças
essas que, muitas vezes, vêm em desfavor, principalmente, do passado,
em cujo estuário são sedimentadas
as nossas mais significativas experiências humanas. No poema Minha
Terra, por exemplo, o poeta expressa todo o seu desconforto em face de
uma cidade do Recife inteiramente
distinta daquela em que ele, na infância, viveu os momentos mais felizes da sua existência.
Edson Nery da Fonseca, em depoimentos que se assemelham a afetivas
e líricas crônicas, vai tecendo e destecendo os fios subterrâneos da visceral presença da cidade do Recife na
poesia e na prosa do magistral artista
da palavra que foi Manuel Bandeira.
Manuel Bandeira que fez da simplicidade composicional a marca indelével de uma arte que, como poucas,
soube captar, por dentro, as múltiplas e complexas dimensões da condição humana.
Assim como a Itabira de Carlos
Drummond de Andrade, que mesmo
sendo apenas um retrato na parede,
doía fundo na sensibilidade do refle-

xivo poeta mineiro, Recife também
se incorporou de modo definitivo, a
todas as vivências do poeta Manuel
Bandeira. Mesmo tendo se transferido
para o Rio de Janeiro, premido por incontornáveis circunstâncias de ordem
familiar, Manuel Bandeira sempre fez
questão de afirmar a centralidade da
cidade do Recife em sua existência.
A esse respeito, vale a pena transcrevermos as palavras do próprio Manuel Bandeira, quando sinalizou que:
“Dizer-se que nasci no Recife por acidente quando sou filho de pais recifenses, neto de avós recifenses e por
aí acima, é inverter as coisas: digam
antes que por acidente deixei o Recife duas vezes, aos dois anos para voltar aos seis, e aos 10 para só o rever
de passagem. Mas esses quatro anos,
entre os seis e os dez, formaram a medula do meu ser intelectual e moral, e
disso só eu mesmo posso ser o juiz”.
Essas são palavras mais que suficientes para a cartografia dos inquebrantáveis laços estabelecidos entre Manuel Bandeira e a cidade em que ele
nasceu; que foi alvo do seu amor perene; e personagem protagonista da
sua fascinante diegese lírica.
O Recife de Manuel Bandeira assinala o meu reencontro com a cativante
prosa do criador de Alumbramentos e
Perplexidades – vivências bandeirianas,
o mestre Edson Nery da Fonseca, especialista na obra de Manuel Bandeira, refinado intérprete do pensamento de Gilberto Freyre, enfim, um
brilhante ensaísta, em cuja linguagem saber e sabor sempre andaram
de mãos dadas. No dia 20 de junho de
2014, Edson Nery da Fonseca foi visitado pela Dama Branca a quem Manuel Bandeira denominou de a Indesejada das gentes. Morto o homem,
ficou o imperecível legado da sua rica
e diversificada obra.

Origens

Manuel Bandeira
sempre fez questão
de afirmar a
centralidade da capital
pernambucana em sua
existência, alvo do seu
amor perene

Rádio

‘Espaço Cultural’ destaca artistas e
músicas da PB vítimas da ditadura
Foto: Ju Brainer/Divulgação

Da Redação
A história recente do país
aponta a data 31 de março
como referência do golpe militar de 1964. Hoje é marcado pelos 58 anos da quebra
do regime democrático e da
implantação da censura e da
tortura no Brasil por governos militares por mais de
20 anos.
O programa Espaço Cultural de hoje vai destacar artistas e músicas da Paraíba
que foram vítimas da ditadura militar. Conforme o jornalista Jãmarrí Nogueira, a
seleção contará com as chamadas “canções proibidas” e
músicas de artistas perseguidos depois do golpe.
O primeiro bloco tocará
sucessos de artistas do nível
de Geraldo Vandré, Zé Katimba, João Gonçalves, Vital Farias, Braulio Tavares e
Ivanildo Vila Nova. Também
terá peça musical do maestro

Dentre os compositores homenageados está Ivanildo Vila Nova

n
Em virtude da
transmissão
esportiva,
programa de
hoje será mais
curto e começará
mais tarde: às
23h, na Tabajara
(105,5 FM)

José Siqueira. E ainda manifestos sonoros de Pedro Osmar e Zé Ramalho.
Editado e apresentado
pelo jornalista Jãmarrí Nogueira, o programa Espaço
Cultural desta quinta-feira
será mais curto e começará mais tarde, devido a uma
transmissão esportiva: das
23h à meia-noite, na Rádio
Tabajara (105,5 FM), com
transmissão também pelo
site da emissora.
Além de um bloco com
artistas e músicas que sofre-

ram censura e perseguição
da ditadura militar, o programa Espaço Cultural também
terá músicas de Daíra (com
feat de Elba Ramalho), Chico César, Socorro Lira, Gatunas e Tavius.
A edição do Espaço Cultural pode ser ouvida também
pelo site oficial da Rádio Tabajara (radiotabajara.pb.gov.
br/radio-ao-vivo/), e, no dia
seguinte à apresentação, fica
disponível no canal oficial
da Funesc no YouTube (/TvFunesc).

Através do QR Code
acima, acesse o site oficial
da Rádio Tabajara

GRermano
omero

Arquiteto - germanoromero@gmail.com
Foto: Reprodução

Compositor e pianista alemão Johannes Brahms (1833-1897)

Os fazedores
de arte

Q

uiseram os fazedores de arte que
sentíssemos o mesmo que os inspirou?
Seus arroubos à poesia, conflitos e
indagações? Suas dúvidas e esperanças,
amores e rancores? Só pode. Está tudo nas
entrelinhas, ocultos ou revelados nas partituras,
na sugestiva combinação estética dos
sentimentos, no poder que brota dos íntimos e
profundos recônditos da emoção.
Na linguagem que moldou o que os artistas
esculpiram em pedra e outras durezas vencidas,
na suave beleza da natureza sublimemente
esparramada em suntuosas telas ou nas
dramáticas e obscuras cenas da conturbada
história da humanidade, assim como em toda
a paixão, real ou imaginária, magnificamente
transcrita às letras por Cervantes, Dante,
Goethe, Schiller, Victor Hugo… é que vemos
quantos deuses Deus nos deu!...
Está tão claro, por exemplo, o que Brahms
expressa no Adagio de seu primeiro concerto
para piano e orquestra... Há tanta coisa implícita
naqueles diálogos entre o piano e os sopros.
Ora se sobrepõe a angústia da desilusão, mas
logo se dilui nas doces respostas das cordas
ou do oboé solitário, em alentos de regozijada
esperança.
E vem a confissão resignada do piano nos
acordes solenes e soberanos, a impulsionar
a fé no porvir. Sucedida pela aquiescência
benevolente dos temas em “tutti”, que celebram
o êxtase da compreensão maior.
Com o coração em paz, emerge a
sensibilidade que nos permite escutar
nitidamente o que Brahms confessa nesse
Adagio. Todo o espetáculo da vida está descrito
nos climas que se seguem majestosamente
harmonizados no concerto. Razão e sentimento
digladiam-se, mas se debulham serenos na
pureza que brilha nos reconfortantes dialetos da
arte sublime. É a confidência sussurrada pelo
Divino que remonta ao que Jesus nos revelou:
“Vós sois deuses”.
Mas não é apenas em Brahms que se
enxergam crepúsculos extasiantes, nem no
pensamento cabisbaixo de Rodin, nos versos
infernais ou na sutileza cósmica da comédia
dantesca.
Não é apenas na sofisticação luminosa da
jovem mártir de Delaroche que estão os deuses
que Deus nos deu. Há também na obra em barro
de um simples artesão os mesmos clamores
sagrados da Arte. Basta ter olhos que escutam e
ouvidos que veem.
Já nos perguntaram se ainda havia música
erudita a se inventar, como se esgotadas
houvessem sido todas as possibilidades de
composição? Ora, ora, muito longe disso está
aquela que veio a se chamar “Divina Arte”.
Por ser escrita em estrutura essencialmente
matemática, uma ciência, como a Física,
intrinsecamente associada a infinitas teorias,
descobertas e experimentos, a Música abrange
perspectivas que se alternam e se congraçam
em combinações inexauríveis.
Embora há muito se perceba no panorama
de concertos executados atualmente pelo
mundo, repertórios que se sucedem com
alguma similaridade. Como se a intensa busca
do virtuosismo técnico e performático das
grandes orquestras, maestros e jovens solistas,
conquanto valiosamente enriquecida pela
recriação e transcrição de obras clássicas sob
inéditos enfoques interpretativos, os forçasse a
manter programas com obras mais conhecidas,
à guisa de parâmetros comparativos.

(continua na próxima semana)
Colunista colaborador
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Artes Visuais

Artista Flaw Mendes faz
ação performática em JP
Apresentação do paraibano no Ponto de Cem Réis marca sua despedida da capital
Guilherme Cabral

Foto: Divulgação

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Quem estiver transitando na tarde
de hoje pelo Ponto de Cem Réis, no centro de João Pessoa, vai se deparar com
a ação performática Escrevivente, que
o artista visual paraibano Flaw Mendes realizará a partir das 16h. Durante
a execução da obra, que será iniciada
da base do monumento na Praça Vidal
de Negreiros e se estendendo até o prédio do Parahyba Palace Hotel, ele estará
com o braço direito amarrado ao corpo
e, com o esquerdo, vai escrever o conceito da escrita tupi, usando pedaços
de carvão vegetal para grafar no chão.
“Escolhi realizar esse trabalho porque
vou me mudar, agora em abril, para o
Ceará e, com isso, quero marcar minha
despedida da capital, onde resido desde 2017, vindo de Campina Grande,
onde nasci”, disse ele.
A ação foi contemplada no Prêmio
João Balula, realizado com recursos da

Flaw executando o ‘Escrevivente’

Lei Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. “Esse trabalho é um desdobramento da minha
dissertação de mestrado que apresentei no Curso de Artes Visuais da UFPB
-UFPE, em 2019”, disse Flaw Mendes.
Durante a execução, ele pretende permanecer o período intercalado de duas
horas escrevendo linhas, cada qual com
um comprimento médio de 1,5 m.
O instrumento usado para escrever
no chão da praça é um pedaço de carvão
vegetal. “A escrita, nesse lugar, assume
um caráter efêmero, visto que o carvão
não fixa na superfície por muito tempo.
A ideia é que, com o tempo, a escrita se
desfaça, se dilua sob o cotidiano do espaço e sob o viver das pessoas que transitam pela praça”, comentou o artista
visual, acrescentando que essa ação performática foi criada para homenagear
sua amiga carioca, também artista, Fernanda Tupi, já morta. “Assim como eu,
ela era canhota e tinha dificuldade na escrita”, apontou o artista.

EM cartaz
Foto: Divulgação

ESTREIA
Alemão 2 (Brasil. Dir: José Eduardo Belmonte. Policial. 16 anos). A comunidade do Alemão no Rio de Janeiro é conhecida pela sua alta
taxa de criminalidade. Mais uma vez, uma equipe enfrenta o tráfico de drogas para tentar realizar as missões necessárias dentro do complexo. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 18h15 - 20h45; CINE
SERCLA TAMBIÁ 4: 16h50 - 21h; CINE SERCLA
PARTAGE 3: 16h50 - 21h;.
Morbius (EUA. Dir: Daniel Espinosa. Terror
e Fantasia. 14 anos). Gravemente adoecido com
um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr.
Morbius (Jared Leto) arrisca tudo numa aposta
desesperada. E embora a princípio tudo pareça
um sucesso absoluto, surge uma escuridão que
se desencadeia dentro dele. O bem superará o
mal - ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos? CENTERPLEX MAG 3: 14h45
(dub.) - 17h (dub.) - 19h15 (leg.) - 21h30 (leg.);
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 12h15 (sáb. e
dom.) - 14h30 - 17h - 19h30 - 22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 12h45 (sáb. e dom.) - 15h
- 17h30 - 20h- 22h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 VIP (leg.): 14h - 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h - 15h30 - 18h - 20h30;
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h - 17h30 20h - 22h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4: 14h30
(dub.) - 17h (dub.) - 19h (dub.) - 22h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 13h30 - 16h - 18h30 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 19h; CINE
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h50 - 17h55 - 20h;
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h30 - 16h35 18h40 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.):
15h50 - 17h55 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2
(dub.): 14h30 - 16h35 - 18h40 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 3 (leg.): 19h; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h55.
Sonic 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Comédia. Livre). Após conseguir se estabelecer em Green
Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e
quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno
do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com
o poder de destruir civilizações. Sonic se une a
um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.
CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 20h30; CINÉPOLIS
MANAÍRA 8 (dub., sessões somente na qua.): 19h
- 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub., sessões somente na qua.): 19h - 21h45.
CONTINUAÇÃO
Ambulância - Um Dia de Crime (Ambulance. EUA. Dir: Michael Bay. Ação. 14 anos). O
veterano condecorado Will Sharp (Yahya Abdul

Serviço

Jared Leto vive o vilão dos quadrinhos da Marvel na adaptação cinematográfica ‘Morbius’
-Mateen II), desesperado para pagar as contas
de hospital da sua mulher (Eiza Gonzalez), pede
ajuda à única pessoa a quem não devia pedir
– o seu irmão adotivo, Danny (Jake Gyllenhaal).
Criminoso profissional, Danny faz-lhe uma contraproposta: o maior assalto a um banco de Los
Angeles: 32 milhões de dólares. CENTERPLEX
MAG 4 (leg.): 17h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 8
(dub.): 21h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h15 (exceto seg. e qua.);
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 17h.
Batman (The Batman. EUA. Dir: Matt Reeves. Aventura. 14 anos). Dois anos vigiando as
ruas como o Batman (Robert Pattinson), causando medo nos corações dos criminosos, acabou
levando Bruce Wayne às sombras da cidade 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 submundo, onde ele encontra personagens como Selina Kyle, também
conhecida como Mulher-Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, o Pinguim (Colin Farrell) e Edward Nashton, também conhecido como Charada (Paul Dano). CENTERPLEX MAG 4 (leg.)
4: 17h (somente qua.) - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h15 (dub.) - 17h45 (leg.) - 21h14 (leg.);
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 17h30
- 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub., sessões exceto na seg. e ter.): 13h45 - 17h15 - 20h45; CINE
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 19h30; CINE SERCLA
PARTAGE 4 (dub.): 19h30.
Os Caras Malvados (The Bad Guys) Reino Unido. Dir: Pierre Perifel. Animação. Livre). Baseado nos quadrinhos de Aaron Blabey, um grupo de animais ladrões e suas travessuras: Sr.
Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e
Sr. Cobra sempre foram vistos como maus. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 15h; CINÉPOLIS MA-

NAÍRA 3 (dub.): 13h15 - 15h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub., exceto na seg.): 14h - 16h30;
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h.
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 muitas trapalhadas, semanas à deriva
e já quase sem alimentos, a paz e a harmonia
acaba quando um acidente leva os animais
menores ao mar, com o último lote de comida.
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h45.
Me Tira da Mira (Brasil. Dir: Hsu Chien.
Comédia. 12 anos). Roberta (Cleo Pires) é uma
funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que
se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da atriz
Antuérpia Fox (Vera Fischer). Ao decorrer da investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero (Júlia Rabello), que
está sendo “cancelada” na internet, e com o reencontro de seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo (Sérgio Guizé), o qual está
investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para essa missão, ela contará com o apoio de Isabela (Bruna
Ciocca), sua terapeuta, com quem, aos poucos,
forma uma grande dupla. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 16h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 18h50
(exceto seg. e qua.).
Uncharted: Fora do Mapa (Uncharted: 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” Sullivan (Mark Wahlberg). CINÉPOLIS MANAÍRA 8
(leg.): 19h15 (exceto qua.).

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]
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Crônica
Em destaque

José Nunes - Jornalista

Poetas dos
canaviais

N

a abrangência do vento que rodopia o
Sertão da Serra de Teixeira e arredores
em debanda do Pajeú, muitos beberam
na fonte da paisagem rústica e tórrida do
lugar para cantar sua dor e exaltar seu chão.
Aquela região inspirou e favoreceu a criação
poética desde séculos passados, com raízes
fincadas nas terras do além-mar.
A poesia do improviso também ganhou a
paisagem do Brejo paraibano, misturou-se
com a música do vento que se esparramava
pelas serras cobertas de canaviais e cafezais.
Quem nasce no Sertão ou no Brejo, leva
vantagem quando resolve fazer poesia.
Pelos idos de 1850, em Teixeira (PB), a
família Nunes da Costa destacou-se pelas
cantorias e pelo improviso de versos como
instrumento de comunicação e entretenimento
nas fazendas.
Outros cantadores existiram antes ou
surgiram depois, mas nunca como os
integrantes desta família que tem tino para
as artes, sendo a poesia o dom maior. Muitos
se transformaram em animadores das
comunidades rurais e emissários de notícias
quando inexistentes os meios de comunicação
de massa, como o rádio. Descreviam
acontecimentos, narravam romances em reinos
imaginários ou do Sertão esturricado e bravio.
Muitas gerações de cantadores surgiram
e se espalharam pelo Sertão, ganharam
notoriedade nacional, como o maior de todos,
o paraibano Leandro Gomes de Barros.
Outros granjearam respeito, destacando-se os
irmãos Lourival, Dimas e Otacílio Batista, que
deixaram São José do Egito para glorificar a
poesia do repente com suas violas nas terras
da Paraíba.
Sem chegar à dimensão inventiva de
Inácio da Catingueira ou Pinto do Monteiro
nem a dimensão de Patativa do Assaré, que
construíram poemas épicos e desafios de viola
memoráveis, também no Brejo da Paraíba
surgiram nomes que deram grandiosidade
à poesia popular, angariaram respeito e
admiração.
Se estes construíram vigas mestras da
poesia que canta a dor e o sofrimento do
sertanejo, na região brejeira, igualmente
existiram cantadores e repentistas que
escreveram seu nome no cancioneiro popular.
Alguns contornaram as cordilheiras nordestinas
levando com sua poesia. Levava no matulão
a viola e no coração a inspiração que brotava
dos canaviais e dos riachos de água cristalina,
alguns partiram de Serraria para mostrar sua
poesia em terras distantes.
Trago a cantoria para o meu terreiro, pois
na minha terra tivemos bons cantadores,
alguns ganharam fama pelo jeito simples de
cantar ou pela explosão no improviso com a
viola ao peito.
Entre os que têm raízes
na terra de massapê
preto de Serraria, Libânio
n
Mendes e Josué da Cruz
são glórias da nossa
Alguns
gente. A estes vieram se
contornaram
juntar Joaquim Bento,
as cordilheiras
Apolônio Alves, Severino
nordestinas
Frazão, Santino Alves
levando com
e Lumarques Mendes.
Certamente, não tenha
sua poesia.
conhecimento, outros
Levava no
que não estão nesta lista
matulão a
também emprestam sua
viola e no
verve poética ao mundo
coração a
da poesia.
O poeta repentista
inspiração
e versejador Libânio
que brotava
Mendes, filho de Maria
dos canaviais
Rosalina, prima de minha
e dos riachos
avó Maria Laurentina, filha
do coronel João Mendes.
de água
Sem muita instrução
cristalina
intelectual, como era a
maioria dos cantadores
de viola, Libânio deixou
pequena produção de cordéis que nosso
parente Nemésio Cavalcanti resgatou num
trabalho de garimpagem.
Serraria não produziu um Leandro Gomes
de Barros nem um Louro do Pajeú, mas
guarda a semente de poetas repentistas para
germinar no tempo oportuno. Até agora os
poetas que surgiram deram seu recado.

•

Colunista colaborador
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Música

Alessandra Leão lança o show ‘Acesa’
Cantora e percussionista indicada ao Grammy Latino se apresenta hoje, na Vila do Porto, em João Pessoa
cavalcanti.joel@gmail.com

A cantora e percussionista
pernambucana radicada em
São Paulo Alessandra Leão
traz pela primeira vez ao Nordeste o show Acesa, fruto do álbum homônimo lançado no
final do ano passado. Com
apresentação marcada para às
21h, na Vila do Porto, em João
Pessoa, a artista indicada ao
Grammy Latino em 2019 lança seu repertório de canções
que evocam a fé e a festa de
tradições musicais nordestinas. “No palco comigo estará
Sofia Freire, Tamiris Silveira
e Guilherme Kastrup, e uma
participação especialíssima,
mais que especialíssima, das
Mestras Odete de Pilar, Ana
do Coco e o Mestre Jandui. Repare, pense se não vai ser boa
essa noite”, anuncia Leão.
As composições de Acesa
são centradas na ciranda e no
coco, com arranjos que se utilizam de base percussiva, programações eletrônicas e uma
trama de contrapontos de sintetizadores, pensada a partir de
linhas de sopros das cirandas.
O show estreou em dezembro
de 2021, no Sesc Pompeia, em

São Paulo, e foi concebido a partir de uma residência artística
que Alessandra Leão realizou
através de uma websérie na qual
ela interage com mestres, mestras, líderes religiosos e personalidades da cultura popular
do Nordeste. Tendo passado
por comunidades em Pilar (PB)
e no Quilombo do Ipiranga, em
Conde (PB), essas vivências se
transformaram em disco, composto por 10 canções inéditas e
três vinhetas.
“A arte ligada à diferentes
tradições me ensinam desde
muito tempo o quão fortalece-

Foto: Bia Varella/Divulgação

Joel Cavalcanti

Popular

Com músicas centradas
na ciranda e no coco,
apresentação terá
participações especiais
das Mestras Odete de
Pilar, Ana do Coco e o
Mestre Jandui
Artista pernambucana traz repertório de canções que evocam a fé e a festividade nordestina

Literatura

Adeildo Vieira faz seu retorno aos palcos
Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

‘Espelhos de Papel Vol. 2’ será
divulgado no Pôr do Sol Literário

essas duas do meu primeiro disco, Diário de Bordo, lançado no ano 2000”, acrescentou o artista.
“Eu também vou apresentar músicas inéditas, como
O Presente, uma balada minha, que deverá dar título
ao meu novo álbum; ‘Chegança’, uma espécie de bumba meu boi, além de outras
duas, ‘Topada’ e ‘Artista Popular’, que já foram gravadas,
respectivamente, pelo Sonora Samba Groove e Gláucia
Lima, mas que agora vou registrá-las com a minha versão, as quais pretendo incluir
no meu novo álbum”, explicou Adeildo.
O músico informou que,
em meados do mês de abril,
pretende entrar no Estúdio
Peixe Boi, localizado em João
Pessoa, para iniciar a gravação do seu novo álbum, projeto que também conta com
recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de
Estado da Cultura da Paraíba. “Meu objetivo é concluir
e lançar esse trabalho no início do segundo semestre deste ano e a ideia é que seja um
álbum arrojado, com metais
e cordas”, disse Adeildo Vieira, que já lançou os discos
Diário de Bordo, Há Braços e
África de Mim.

Foto: Edson Matos

Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

A Confraria Sol das Letras realiza mais uma edição do Pôr do Sol
Literário hoje, a partir das 17h30, na
sede da Academia Paraibana de Letras (APL), em João Pessoa. Na ocasião, além da homenagem ao cantor
e compositor Antônio Barros, pelos
seus 92 anos de idade, que receberá o Trofeu Solito, a programação do
evento ainda inclui outras atividades, a exemplo dos lançamentos do
segundo volume da coletânea Espelhos de Papel, publicada pela Editora
A União, e do livro O Princípio da Diversidade e Outros Anarquismos, do escritor e acadêmico Hélder Moura, e
mostras dos artistas visuais Cris Perez e Davi Queiroz.
“Durante esse evento, que é o de
número 74, prestaremos homenagem
ao cantor e compositor Antônio Barros, por causa de sua obra, que foi reconhecida como patrimônio cultural de natureza imaterial da Paraíba
por parte da Assembleia Legislativa,
no ano passado, além de ser autor de
mais de 700 músicas registradas oficialmente e gravadas por vários artistas de renome. Na ocasião, sua esposa, Cecéu, prestará essa homenagem e
Foto: Bianca Nóbrega/Divulgação

Depois de dois anos de
ausência, por causa da pandemia da Covid-19, o cantor e
compositor paraibano Adeildo Vieira está voltando aos
palcos. O artista, acompanhado por sua banda, realiza hoje, a partir das 19h, o
show Lado B e Outras Canções
na Camiseteria e Cafeteria
General Store, localizada na
cidade de João Pessoa, onde
o público vai ouvir repertório de 14 músicas, algumas
das quais inéditas, que ele
incluirá no próximo álbum
– o quarto da carreira –com
previsão de lançamento no
início do segundo semestre
deste ano e cujo título provisório é O Presente. O preço
único dos ingressos é R$ 10 e
todos os protocolos de segurança serão exigidos, inclusive a apresentação do passaporte de vacinação.
“Esse era o show que eu
vinha apresentando alguns
meses antes da pandemia
interromper e ainda estava
amadurecendo-o. Estamos
com vontade de tocar, a intenção é fazer um show divertido, com direito a bis,
mas estou voltando aos poucos e com responsabilidade,

pois a pandemia ainda não
acabou. Só vou tirar a máscara na hora de cantar e tocar”, disse Adeildo Vieira. “O
título do show é porque estão incluídas músicas não tão
conhecidas do público, apesar de gravadas, mas que há
muito tempo não as tocava, e
outras até difíceis de tocar”,
justificou ele.
Durante a apresentação
que marca seu retorno aos
palcos, Adeildo Vieira vai estar acompanhado pelo grupo Alamiré, integrada por
Rudá Barreto (guitarra), Uaná
Barreto (teclado), Ilder Santos (baixo) e Gilson Machado
(bateria). “Essa é uma banda
muito especial para mim e
que me inspirou a fazer esse
show, pela competência e o
envolvimento desses músicos
no meu trabalho”, confessou
o cantor e compositor.
As músicas intituladas
‘Amorério’, ‘Chega Junto’,
‘Alegria de Farol’, ‘Ladeira
do Tombo’ e ‘Que Bom que
Fui!’ estão entre as já conhecidas que o público ouvirá.
“O repertório ainda inclui
‘Paixão Versus Amor’, um
samba bem ágil, que compus
com Chico Lino Filho, no final dos anos 1980; a música
minha ‘Cara de Santo’, que
é como se fosse uma salsa,

No show ‘Lado B e Outras Canções’, Adeildo mostrará inéditas do próximo disco, de título provisório ‘O Presente’

dor é brincar juntos, como isso
nos mantém de pé, como é profundo e potente, como diria o finado Mestre Batista (do Cavalo Marinho Estrela de Ouro):
‘Aqui nada se ensina e tudo se
aprende’”, defende a artista, que
em 25 anos de carreira já atuou
ao lado de músicos paraibanos
como Cátia de França e Chico
César, além de nomes como Lia
de Itamaracá, Tulipa Ruiz, Jorge
du Peixe (Nação Zumbi), Siba,
Anelis Assumpção, Kiko Dinucci e Juliano Holanda.
A artista divide a direção musical de Acesa com Caê
Rolfsen, num trabalho que traz
uma sonoridade de timbres
e texturas que proporcionam
forte experimentalismo e conexão com o transcendental.
“Penso na música como algo
sagrado, seja dentro do ambiente religioso, seja nos terreiro da rua, seja num show, seja
em casa. Gosto do sagrado que
ilumina a alma pela fé e pela
festa”, conta Leão, que ministra
aulas de canto e de ilú, tambor
usado nos terreiros de xangô e
jurema em Pernambuco.
Os ingressos para o show
Acessa podem ser adquiridos
através do site Sympla por R$
80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Tributo

Na ocasião, haverá a
entrega do Troféu Solito
ao cantor e compositor
Antônio Barros, que está
completando 92 anos e
cuja obra foi reconhecida
como patrimônio
cultural de natureza
imaterial da Paraíba

Edição reúne 75 textos publicados
no Jornal ‘A União’ e escritos por 25
cronistas de diferentes estilos e gerações
abordando assuntos do cotidiano

falará sobre sua experiência na parceria conjugal e artística e ainda realizarem uma performance musical”, disse o presidente da Confraria Sol das
Letras, Hélder Moura. “Qualquer homenagem que venha é bem-vinda e a
gente agradece de todo o coração”, comentou Cecéu.
A programação será aberta com o
lançamento do segundo volume de
Espelhos de Papel pelo diretor de Mídia Impressa da Empresa Paraibana
de Comunicação (EPC), jornalista William Costa. A obra tem 270 páginas e
reúne 75 textos publicados no Jornal
A União e escritos por 25 cronistas de
diferentes estilos e gerações abordando assuntos do cotidiano.
Depois, haverá o lançamento, seguido de debate a ser mediado pela escritora Zélia Almeida, do livro de Hélder Moura, O Princípio da Diversidade e
Outros Anarquismos, que reúne sete ensaios de cunho psicanalítico e publicado pela Ideia Editora.
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Adriano Galdino mudou para o Republicanos, enquanto Tião Gomes, João Azevêdo e João Gonçalves se filiaram ao PSB, que faz hoje um ato solene para cumprir exigência da Lei Eleitoral

janela partidária

Partidos realizam filiações coletivas
Agremiações políticas anunciam atos destinados a assinatura de fichas para evitar perda de prazo da Justiça Eleitoral
A Executiva paraibana
do Partido Socialista Brasileiro (PSB) realiza hoje, às
17h, no Esporte Clube Cabo
Branco, no bairro de Miramar, em João Pessoa, um
ato de filiação coletiva de várias lideranças políticas que
disputarão vagas na Câmara Federal e na Assembleia
Legislativa da Paraíba, nas
eleições de outubro.
A filiação coletiva contará com a presença do governador João Azevêdo, que
retornou ao partido no último dia 24 de fevereiro, e do
presidente do Diretório Estadual, o deputado federal
Gervásio Maia.
A expectativa é que mais
três deputados estaduais se
filiem ao PSB, no evento de
hoje, além de outros suplentes na Casa de Epitácio Pessoa. Esta semana, o prefei-

Saldo

PSB, que iniciou a atual
Legislatura com oito
deputados estaduais,
vai fechar com sete
parlamentares

to de São José de Piranhas,
Chico Mendes, se filiou à legenda socialista para disputar uma vaga na Assembleia
Legislativa. Quem também
assinou ficha de filiação recente foi o deputado estadual Júnior Araújo, que deixou o Avante.
Neste período de janela partidária, o PSB que iniciou a atual Legislatura com
oito deputados estaduais.
vai fechar com sete parlamentares. Mesmo perdendo dois, ainda será a maior
bancada na Casa de Epitácio Pessoa.
Ficaram na legenda
os deputados estaduais
Buba Germano, Hervázio
Bezerra, Pollyana Dutra,
e Ricardo Barbosa. Ressaltando que Ricardo irá
disputar vaga na Câmara Federal. E recebeu João
Gonçalves, Tião Gomes e
Júnior Araújo.
Por outro lado, perdeu
Adriano Galdino, que foi
para o Republicanos, Estela
Bezerra, Cida Ramos e Jeová
Campos, que se filiaram ao
PT. Aliás, dos atuais três petistas que deixaram o PSB,
só a deputada Cida é quem
disputará reeleição. Estela tentará vaga na Câmara
Federal. Jeová já anunciou
que se aposentará da vida
pública.

Governador se reúne com Republicanos
Os deputados estaduais
e federais da Paraíba, filiados ao partido Republicanos, foram recebidos, na
manhã de ontem, na Granja Santana, em João Pessoa,
pelo governador João Azevêdo (PSB). Os parlamentares, que foram recebidos
de forma protocolar, foram
ratificar apoio à gestão e
também à reeleição do chefe do Executivo estadual.
Participaram do encontro os deputados federais
Hugo Motta e Wilson Santiago, além dos parlamentares estaduais Adriano

Galdino, Wilson Filho, que
está se filiando a legenda,
Raniery Paulino e o ex-secretário e pré-candidato à
Câmara Federal, Murilo
Galdino.
“O diálogo é a base dos
nossos posicionamentos
na política. Em reunião
com o governador João
Azevêdo, reafirmamos
nosso compromisso com
a sua reeleição”, explicou
o deputado federal Hugo
Motta.
O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, usou uma rede social

gislativa da Paraíba, Wilson Filho, confirmou que
vai se filiar ao Republicanos. Ele afirmou que a filiação vai ocorrer hoje, às
10h30, no auditório de um
empresarial na capital.
“Após conversa com
o governador João Azevêdo, achamos melhor a
minha filiação no Partido
Republicanos. O ato de filiação será realizado hoje.
Na ocasião, irei conceder
entrevista coletiva com a
presença de várias lideranças políticas”, destacou
o parlamentar líder.

Progressistas traz ministro à capital
Outra legenda que terá
evento de filiação, hoje,
será o Partido Progressistas (PP). A Executiva estadual da legenda confirmou
que também fará um ato de
filiações de pré-candidatos
às vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa da Paraíba. O evento
acontece na Casa de Shows Priscylla’s Hall, no bairro de Mandacaru, em João
Pessoa, a partir das 16h. O
evento contará com a pre-

sença do ministro-chefe
da Casa Civil, e presidente
nacional do PP, o senador
Ciro Nogueira.
Um dos novos nomes
que estará se filiando, hoje,
no Progressista é o vice
-prefeito de Cabedelo Mersinho Lucena (ex-Republicanos). Além dele, outras
lideranças políticas estaduais também estarão trocando de legenda. O vice
-prefeito cabedelense, que
disputará uma vaga na Câ-

termina hoje

mara Federal, também é filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP).
“Tive o privilégio de ser
convidado pelo presidente Ciro Nogueira, para filiação desta quinta-feira.
Partido esse do qual o prefeito Cícero Lucena já faz
parte, o deputado federal
Aguinaldo Ribeiro, os prefeitos de Santa Rita, Cajazeiras, mais de 20 prefeitos
em todo o Estado, mostra a
grandeza da legenda. O PP

é um partido que pensa o
que é melhor para a Paraíba e pensa no que é melhor
para o Brasil”, ressaltou o
pré-candidato à Câmara
Federal, Mersinho Lucena.
Além do ministro Ciro
Nogueira, o evento contará
com as presenças do prefeito Cícero Lucena, do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, da senadora Daniella
Ribeiro, de prefeitos, vice
-prefeitos, vereadores e deputados do Progressistas.

inconstitucional

Prazo para prestação de contas ao TCE
O prazo para o envio das
prestações de contas referentes ao ano de 2021 ao Tribunal de Contas do Estado
da Paraíba (TCE-PB) termina hoje. Gestores e ordenadores de despesas de órgãos
públicos estaduais e municipais que descumprirem o
prazo podem sofrer penas
que vão desde a perda da
função pública até o pagamento de multas. Além disso, a data também encerra o
prazo para recebimento das
contas anuais dos gestores
do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da Paraíba.
A prestação de contas
deve ser feita anualmente
por todos os gestores públicos dos 223 municípios
paraibanos e pelo Governo
do Estado. Prefeitos, titulares das mesas de Câmaras
Municipais e Governo estadual devem prestar contas.
Além de órgãos e entidades
da Administração Direta e
Indireta Estadual, incluídas

para expressar e explicar
o motivo da visita a João.
“Na manhã desta quartafeira (30), nós que fazemos
o @republicanos10pb, estivemos em audiência com o
governador @joaoazevedolins, onde reafirmamos
nosso apoio à sua reeleição.
Seguiremos juntos e firmes na construção de uma
Paraíba melhor e mais justa para todos”, escreveu o
deputado.
Um dos presentes no
encontro de ontem, o deputado estadual e líder do
governo na Assembleia Le-

Foto: Reprodução

O Tribunal de Contas alertou para o cumprimento da data de entrega dos balancetes contabéis

Secretarias de Estado, Autarquias, Fundos Especiais,
Fundações instituídas, Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista do
Estado e Municípios, tudo
de forma eletrônica.
O descumprimento do
envio das prestações de contas anuais pode acarretar
em consequências determinadas pelo Tribunal, ficando o responsável sujeito a diversas penas, como a perda
da função pública, suspen-

são dos direitos políticos,
o pagamento de multas e a
proibição de contratar com o
poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais.
Ordenadores de despesas
As Prestações de Contas
de Gestão são encaminhadas pelos administradores
e demais responsáveis pelos recursos públicos, inclusive prefeitos, quando atuarem como ordenadores de
despesas na gestão de bens,

dinheiros e valores públicos durante o exercício financeiro.
As Prestações de Contas
de Governo são aquelas encaminhadas pelos prefeitos
e pelo governador, e que permitem avaliar, sob os aspectos técnicos e legais, a gestão
dos recursos públicos a cargo do chefe do Poder Executivo, em especial as funções
de planejamento, organização, direção e controle de políticas públicas.

Lei de Nova Floresta não
pode autorizar contratação
O Pleno do Tribunal de
Justiça da Paraíba declarou
a inconstitucionalidade de
Lei nº 918, de 17 de maio de
2018, do Município de Nova
Floresta, que diz respeito
a contratação de temporários. A decisão terá efeito
em 180 dias, contados a partir da sua publicação. Desta
data em diante, os contratos
de prestadores de serviços
com base nos dispositivos
inconstitucionais, serão automaticamente invalidados.
De acordo com o relator,
desembargador Luiz Silvio
Ramalho Júnior, o artigo
3º da lei traz a possibilidade de admissão de profissional para suprir a falta de
servidor efetivo, em razão
de circunstâncias que não
configuram qualquer excepcionalidade. Por sua vez,
os incisos I, III, IV do artigo
5º da lei municipal trazem
a indicação do prazo máximo de até dois anos para a
contratação direta.

“Cuida-se de período de
tempo que, em função de
uma situação que deveria
ser excepcional e temporária, transcende os limites
do razoável para adentrar
no campo da inconstitucionalidade, posto tratar-se de
período equivalente a metade de um mandato de prefeito municipal”, pontuou.
O desembargador-relator destacou, ainda, que os
dispositivos questionados
não atendem aos requisitos estabelecidos pelo STF,
que consiste na observância
da reserva legal, necessidade temporária, no interesse
público excepcional e na necessidade de contratação indispensável. “Logo, contrariam a norma do inciso XIII
do art. 30 da CE (inciso IX
do art. 37 da CF), violando,
consequentemente, a regra
do concurso público, prevista no inciso VIII da CE
(inciso II do art. 37 da CF)”,
ressaltou.
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segurança alimentar

Cícero quer novo “Pão e Leite” em JP
Prefeito vai encaminhar projeto à Câmara Municipal e prevê que seis mil famílias pessoenses sejam beneficiadas
O prefeito Cícero Lucena
assinou, ontem, a mensagem
que será encaminhada à Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) para implantação
do Programa Pão e Leite. A
iniciativa vai focar na população em estado de extrema
pobreza, beneficiando cerca
de seis mil famílias. Desde o
início da gestão, a Prefeitura distribuiu mais de seis milhões de refeições, em diversos programas e ações, para
pessoas em situação de vulnerabilidade social.
“Este é um programa que
tivemos a oportunidade de
implantar em nossa última
gestão e que agora retomamos para dar segurança alimentar para quem mais precisa. A pandemia trouxe uma
crise econômica que reforçou as desigualdades e precisamos fazer todo o possível para que todos tenham
acesso à alimentação de qua-

Foto: Secom-JP

n
Mensagem que
será enviada aos
vereadores foi
assinada ontem;
projeto garante
liberação de
crédito mensal
de R$ 50 para
compra do pão
e do leite
lidade, que é o fator mais elementar para uma vida digna”,
afirmou o prefeito.
A proposta que será votada pelos vereadores da Capital prevê o atendimento de
seis mil famílias em situação
de extrema pobreza. Cada
uma delas receberá um cartão que terá crédito mensal
de R$ 50 para a compra do
pão e do leite. As famílias se-

rão identificadas a partir do
banco de dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), bem
como pelo trabalho das assistentes sociais.
O secretário de Desenvolvimento Social da Capital, Felipe Leitão, destacou que essa
é mais uma ação que a Prefeitura realiza de uma série
para garantir o alimento. “Ti-

vemos em pouco mais de um
ano a ampliação do número
de refeições oferecidas nos
nossos restaurantes populares e cozinhas comunitárias,
bem como nas distribuições
realizadas pelo Banco de Alimentos. Agora se torna realidade uma iniciativa que faz a
diferença na vida da população carente, que é o Pão e Leite”, afirmou.

eleições

TSE publica sugestões para pré-candidatos e
partidos sobre cuidados com a propaganda
Os partidos políticos e
aqueles que pretendem se
candidatar a algum cargo

n

nas Eleições 2022 devem ficar
atentos para a data em que a
propaganda eleitoral come-

ça oficialmente: 16 de agosto.
Antes desse período, no entanto, existem algumas ações

que são permitidas pela legislação eleitoral durante a
chamada pré-campanha.

Confira alguns exemplos

• Elogiar candidatos
Desde que não haja pedido explícito de voto, o artigo 36-A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) prevê que não
configuram propaganda eleitoral antecipada situações como mencionar uma eventual candidatura e exaltar as
qualidades pessoais de pré-candidatas e pré-candidatos.
• Impulsionamento de conteúdo
De acordo com a Resolução nº TSE 23.610, o impulsionamento de conteúdo na internet é permitido a
partir da pré-campanha, desde que não haja o disparo em massa – ou seja, envio, compartilhamento ou
encaminhamento de um mesmo conteúdo, ou de variações deste – para um grande volume de usuárias e
usuários por meio de aplicativos de mensagem instantânea. Nessa hipótese também não pode haver pedido
explícito de votos, e o limite de gastos deve ser respeitado.
É importante destacar que apenas as empresas cadastradas na Justiça Eleitoral poderão realizar o
impulsionamento de propaganda eleitoral, uma vez que é necessário identificar quem contratou os serviços.
• Entrevistas
É liberada a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-candidatas e pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos. No entanto, as emissoras de rádio e de televisão têm o dever de dar o mesmo
tratamento a todos.
• Seminários e congressos
Também não configuram propaganda antecipada encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
com despesas pagas pelos partidos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições. Essas atividades podem ser divulgadas,
inclusive, de forma intrapartidária.
Outras ações que, segundo a lei, estão isentas são atividades nas prévias partidárias, divulgar atos de
parlamentares e debates legislativos, desde que não ocorra pedido de voto, e anunciar posicionamento pessoal
sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, entre outros pontos. No caso, as emissoras de rádio e de
televisão estão proibidas de transmitir, ao vivo, as prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social desses eventos.
• Arrecadação
A arrecadação de recursos pode ser realizada a partir do dia 15 de maio, conforme a Lei das Eleições (Lei nº
9.504/97 – artigo 22-A, parágrafo 3º e artigo 23, parágrafo 4º, inciso IV). Porém, a liberação desses recursos
por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura - que só pode ocorrer
depois das convenções partidárias -, e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário
eleitoral. Caso o registro da candidatura não seja efetivado, as entidades arrecadadoras deverão devolver os
valores arrecadados aos doadores.
• Eventos para arrecadação de recursos
A contratação de showmícios continua proibida para evitar o desequilíbrio econômico entre os candidatos. A
única exceção é a realização de shows virtuais (lives) e eventos com o objetivo específico de arrecadar recursos
para a campanha, sem que haja pedido de voto.
A proibição de realizar shows também não se estende a candidatas e candidatos que sejam profissionais da
classe artística – como cantoras, cantores, atrizes, atores, apresentadoras e apresentadores –, que poderão
exercer as atividades normais da profissão durante o período eleitoral, desde que não apareçam em programas
de rádio e de televisão nem utilizem tais eventos para promover a candidatura.

Secretaria da Mulher

Evento discute violência
de gênero na política
Como enfrentar a violência de gênero na política? Este é o tema do evento
a ser realizado pela Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, hoje,
às 9h, na sede da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB-PB), em João Pessoa.
O evento encerra a programação do 8 de Março
das Mulheres, promovido pelo Governo do Estado, durante todo o mês de
março, com ações culturais, de formação e capacitação educativas.
O caso do assassinato da vereadora Marielle
Franco será analisado pela
secretária da Mulher e da
Diversidade Humana, Lídia Moura, e pelo jornalista e escritor Hélder Moura,
que abordarão em palestras os impactos do caso
numa pespectiva de gênero. A advogada e professora universitária Laura
Berquó vai discutir sobre
o tema com análises sobre
as razões para o sigilo processual nas investigações
criminais em casos de homicídios no Brasil.
O evento contará com
a presença de Fátima Solange, prima e integrante do Coletivo Sementes
de Marielle Franco, que
participará do lançamento do Memorial Itinerante Marielle Vive, organizado pelo Coletivo Sementes
em parceria com a Semdh.
A secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, disse
que o assassinato de Marielle Franco é considerado um caso emblemático

de violência política contra muheres. “Apenas duas
pessoas foram presas, mas
não chegaram aos mandantes. A impunidade incentiva este tipo de violência”, afirma.
Segundo o Relatório
Mundial sobre a Desigualdade de Gênero de 2020,
a política continua como
área onde existe maior desigualdade de gênero. Na
análise sobre o Brasil, estudo compilado pelo Fórum Econômico Mundial
afirma que: “a falta de atribuição de poder político às
mulheres é o quesito que
mais atrapalha o desempenho global do Brasil”.
Segundo Lídia Moura,
este evento presta homenagem à família de Marielle Franco com a organização do memorial itinerante
com fotos cedidas pela família. “As mulheres são
submetidas a todos os tipos de violência, desde a
física até a moral. Quando
ousam em fazer diferente
são desvalorizadas e mortas, como foi o caso de Marielle Franco”, disse.

8 de março
Atividade encerra
a programação do
Governo do Estado
alusiva ao Dia
Internacional
da Mulher

Mulher

ALPB vai premiar quem
contar história em vídeo
Todos os dias as mulheres precisam se desdobrar para dar conta de tantas tarefas e missões que o
mundo impõe ao público
feminino, não é verdade?
Agora, através de campanha de Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB),
essa luta pode ser vista
por toda a Paraíba e ainda
pode lhe render prêmio.
Para tanto, basta as mulheres contarem a sua história em um vídeo de, até,
1 minuto, e cadastrar no
site da campanha “Paraíba, Mulheres de Força”,
lançada pela ALPB, no dia
8 deste mês. As histórias
mais votadas e analisadas
por uma curadoria, que
será formada pela ALPB,
serão premiadas.
O vídeo deve ser feito
pelo celular, na horizontal, e anexado na página
mulheresdeforcapb.com.
br. Na página, também é
preciso informar os dados
da pessoa que está relatando a história inspiradora:
nome, idade, profissão, cidade e telefone de contato.
Lançada durante a sessão especial em comemo-

ração ao Dia Internacional
da Mulher, a campanha
“Paraíba, Mulheres de Força” tem como pretensão
destacar a força da mulher paraibana através de
histórias de personagens
reais, mulheres da terra,
de força, que lutam por
uma vida melhor para elas
e pelo coletivo.
“Nossa iniciativa tem o
objetivo de potencializar a
história de paraibanas conhecidas ou não, mas que
fazem a diferença com atitudes que só colaboram
para um mundo melhor”,
ressaltou o presidente da
Assembleia Legislativa da
Paraíba, Adriano Galdino.
Para a embaixatriz da
campanha, a atriz Mayana
Neiva, a iniciativa é uma
oportunidade de mostrar
diversas mulheres protagonistas de histórias reais
e lutas genuínas. “Vamos
olhar para essas mulheres,
andar pela Paraíba toda
e trazer essas narrativas
para onde elas têm que estar. Que aqui, na casa do
povo, operando transformações no Estado”, complementou a artista.
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Decisão de luiz fux

STF julga Silveira no dia 20 de abril
Deputado se tornou réu pela prática de agressões verbais e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal
André Richter
Agência Brasil

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, marcou para 20
de abril o julgamento da ação
penal aberta pela Corte contra
o deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ).
No ano passado, o parlamentar se tornou réu pela
prática de agressões verbais
e ameaças aos ministros do
Supremo. Com a decisão, ele
passou à condição de réu e
responderá a processo criminal.
A escolha da data do julgamento em plenário é mais
um capítulo na queda de braço entre o deputado e o Supremo.
Na terça-feira (29), o ministro Alexandre de Moraes
voltou a determinar que Daniel Silveira use tornozeleira eletrônica. Pela decisão, a
medida deveria ser cumprida imediatamente pela Polícia Federal (PF), inclusive nas
dependências da Câmara dos
Deputados.
O parlamentar passou a
noite de terça-feira (29) em seu
gabinete, e a decisão para colocar a tornozeleira ainda não
havia sido cumprida ontem.
A nova decisão a favor do
monitoramento foi motivada por um pedido da Procuradoria-Geral da República
(PGR). Em manifestação enviada ao STF, a subprocuradora Lindôra Araújo argumentou que Silveira continua
a apresentar “comportamento delitivo” ao proferir, em
público, “inúmeras ofensas”
contra ministros do Supremo
e do próprio tribunal.
Na semana passada, Moraes havia determinado a volta do monitoramento eletrônico, mas a Polícia Federal e a
Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado do
Rio de Janeiro (Seap) não conseguiram cumprir a medida.
Silveira chegou a ser preso em flagrante em fevereiro
de 2021, no âmbito de um inquérito que apura a realização de atos contra instituições
democráticas, após ter divulgado vídeos com ameaças a

Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

ministros do Supremo. Ele
posteriormente se tornou réu
no mesmo processo.
A prisão preventiva depois foi convertida em domiciliar, mas ele acabou voltando ao cárcere em junho, por
decisão de Moraes, após ter
violado o monitoramento eletrônico ao menos 22 vezes.
Defesa
Na terça-feira (29), durante pronunciamento na tribuna
da Câmara, o deputado questionou a legalidade da decisão
de Moraes e argumentou que,
na condição de parlamentar,
não pode ser alvo da medida. Segundo ele, a decisão de
Moraes precisa ser votada e
aprovada pela Casa para ter
eficácia. “Não será acatada a
ordem de Alexandre de Moraes enquanto não deliberar
pela Casa. Quem decide isso
são os deputados”, afirmou.
Na manhã de ontem, o
presidente da Câmara, Arthur Lira, divulgou uma nota
na qual defendeu ao mesmo
tempo o cumprimento de decisões judiciais e a inviolabilidade das dependências da
Câmara.
“Decisões judiciais devem
ser cumpridas assim como a
inviolabilidade da Casa do
Povo deve ser preservada. Sagrada durante as sessões, ela
tem também dimensão simbólica na ordem democrática. Ideal que o STF analisasse
logo os pedidos do deputado
Daniel Silveira e que a Justiça siga a partir desta decisão
- mais ampla da nossa Corte
Superior”, declarou.

n
Atendendo
a pedido da
PGR, o ministro
Alexandre de
Moraes voltou
a determinar
que Daniel
Silveira usasse
tornozeleira
eletrônica

O deputado Daniel Silveira teve prisão preventiva convertida em domiciliar, mas voltou ao cárcere em junho, por decisão de Moraes

caso covaxin

Rosa Weber se nega a arquivar inquérito
Pepita Ortega
Agência Estado

A ministra Rosa Weber,
do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do
procurador-geral da República Augusto Aras para arquivar a investigação aberta
contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta prevaricação no caso Covaxin. A ministra rechaçou a alegação do
PGR de que “não seria possível identificar a atribuição ao
chefe de Estado do dever de
ofício de reportar irregularidades de que teve ciência, no
âmbito da administração pública federal, aos órgãos de
fiscalização e investigação”.
“Ao ser diretamente notificado sobre a prática de crimes funcionais (consumados ou em andamento) nas
dependências da administração federal direta, ao presidente da República não as-

siste a prerrogativa da inércia
nem o direito à letargia, senão o poder-dever de acionar
os mecanismos de controle
interno legalmente previstos, a fim de buscar interromper a ação criminosa - ou, se
já consumada, refrear a propagação de seus efeitos -, de
um lado, e de “tornar efetiva a responsabilidade dos
seus subordinados”, de outro”, ressaltou a ministra em
despacho na terça-feira (29).
Nessa linha, Rosa considerou “inviável” acolher o
parecer de Aras, favorável a
Bolsonaro, e mandou os autos da investigação de volta para a Procuradoria-Geral da República, “para as
providências que reputar
cabíveis”.
Em despacho de 18 páginas, a ministra detalhou e rebateu os argumentos apresentados pela PGR no pedido
de arquivamento do inquéri-

to contra Bolsonaro. Segundo Rosa, a “compreensão”
do Ministério Público Federal era a de que o presidente da República estaria autorizado “a permanecer inerte
mesmo se formalmente comunicada da existência de
crimes funcionais em pleno
curso de execução nas dependências da estrutura orgânica do primeiro escalação governamental”.
A ministra destacou que
tal tese “não se sustenta”, destacando que o crime de prevaricação estabelece uma “competência administrativa” a ser
exercida pelo Chefe de Governo. O delito é descrito no Código Penal como “retardar ou
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá
-lo contra disposição expressa
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.
Segundo Rosa, o dispositivo tipifica o “gesto de infi-

delidade aos deveres do cargo e à função pública na qual
investido o agente, cuja ação,
animada por interesses subalternos (“satisfazer interesse ou sentimento pessoal”),
culmina por prejudicar o
normal e regular desenvolvimento da atividade administrativa do Estado”.

Parecer
Ministra considerou
“inviável” acolher
o parecer de Aras,
favorável a Bolsonaro,
e mandou os autos da
investigação de volta
para a PGR

Após saída de ribeiro

previsão de aliados

Victor Godoy assume Ministério
da Educação de forma interina

Troca no comando da Petrobras
não deve diminuir as cobranças

Júnior Moreira Bordalo
Agência Estado

S e c r e t á r io exe c ut ivo
do Ministério da Educação
(MEC), Victor Godoy Veiga foi
nomeado pelo presidente Jair
Bolsonaro para assumir interinamente o cargo de ministro da Educação. Ele ocupará
o lugar de Milton Ribeiro, que
foi exonerado na segunda-feira (28), após denúncias de corrupção envolvendo favorecimento a pastores, que faziam
parte de um gabinete paralelo, reveladas pelo Estadão.
O novo cargo de Godoy foi
publicado na edição do Diário
Oficial da União dessa quartafeira, 30. Para isso, ele deixará

a função de secretário executivo da pasta, função que exerce desde julho de 2020.
Quinto nome a ocupar o
MEC no governo Bolsonaro, Godoy atuou como auditor federal de finanças e controle da Controladoria-Geral
da União (CGU), onde trabalhou de 2004 a 2020. Por
lá, foi auditor federal de finanças e controle, chefe de
divisão, coordenador-geral
e diretor substituto de auditoria e diretor de auditoria
da área social e de acordos
de leniência
Ele passou a integrar a
equipe do MEC como secretário executivo em julho de
2020, mesmo período em que

Milton Ribeiro assumiu o comando da pasta.
Conforme informações
do próprio site do MEC, Victor Godoy Veiga é formado
em Engenharia de Redes de
Comunicação de Dados pela
Universidade de Brasília e
tem pós-graduação em Altos
Estudos em Defesa Nacional
pela Escola Superior de Guerra, e em Globalização, Justiça
e Segurança Humana pela
Escola Superior do Ministério Público.
Nos últimos dez dias, uma
série de reportagens mostrou o
lobby feito pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura
no MEC, que passaram a facilitar o acesso ao então ministro.

Adriana Fernandes e
Eduardo Gayer
Agência Estado

A indicação do economista Adriano Pires à presidência da Petrobras deu
um alívio imediato aos investidores de que o governo
não promoverá um cavalo
de pau na política de preços
da empresa, mas ministros
próximos do presidente Jair
Bolsonaro avaliam que as
cobranças para a queda de
preços continuarão.
Bolsonaro não se conforma porque que a estatal ainda não tenha reduzido os preços no cenário
atual de queda do preço do

petróleo no mercado internacional.
Segundo um auxiliar do
presidente, ele não continuará a cobrar a estatal para
reduzir preços. Quando a
Petrobras anunciou o megarreajuste no começo do
mês, o preço do petróleo
Brent, principal referência
internacional, já acumulava
alta de mais de 40% no ano,
e tinha alcançado US$ 139.
Agora, o petróleo pode estar
prestes a ser negociado em
torno do nível de US$ 100.
Auxiliares do presidente
lembram que o governo queria que a empresa esperasse
um pouco mais o desenrolar da guerra da Rússia com

a Ucrânia antes de sancionar o reajuste. Joaquim Silva e Luna não aceitou a pressão e acabou caindo numa
articulação encabeçada pelo
ministro da Casa Civil, Ciro
Nogueira, e pelo ministro de
Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Se por um lado o risco de
uma ação intervencionista
diminuiu e as ações da empresa subiram (mais informações nesta página), por
outro há incômodos com o
fato de Pires ter atuado nos
últimos anos como lobista
para grandes grupos interessados em negócios na indústria de óleo e gás, segundo apurou o Estadão.
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sem trégua

Rússia volta a bombardear Ucrânia
Um dia depois de negociações de paz autoridades locais relataram novos ataques nos arredores de Kiev e Chernihiv
Agência Estado

Um dia depois que as
negociações de paz deram esperança de uma
diminuição do ataque da
Rússia à Ucrânia, autoridades locais relataram
novos ataques ontem nos
arredores de Kiev e na
cidade de Chernihiv, no
norte - duas áreas onde
a Rússia prometeu reduzir as operações. Os ataques sinalizam que Moscou não tem pressa em
encerrar a guerra, agora
com cinco semanas, apesar das declarações dadas na última terça-feira. Outras localidades do
país também sofreram
ataques russos.
Em Chernihiv, no
norte, um ataque durante a madrugada deixou
25 pessoas feridas. A cidade, assim como Kiev, é
justamente onde a Rússia
disse que ia reduzir sua
presença militar. Em entrevista à CNN, o prefeito, Vladislav Astroshenko, disse que os ataques
são provas de que “a Rússia sempre mente”. “Eles
estão dizendo que reduziram a intensidade, na
verdade aumentaram a
intensidade dos golpes”,
disse.
Na região de Kiev,
alarmes aéreos foram
disparados durante a
madrugada e armadilhas
foram encontradas em Irpin, subúrbio da capital.

A informação é de Vadim
Denisenko, assessor do
ministro do Interior da
Ucrânia. Ele também citou outras regiões, principalmente no leste, com
alertas de ataques.
“Na verdade, não havia áreas [do país] sem
sirenes. De manhã eles
se repetiram. Em particular, em Donbas - Kramatorsk, Bakhmut - a cidade de Kiev, região de
Kiev, etc. Houve bombardeio em Chernihiv.
Houve bombardeio em
região de Khmelnytsky.
Em Kiev, vários foguetes foram abatidos sobre a capital”, declarou.
Em seu discurso na
noite da última terçafeira o presidente da
Ucrânia, Volodmir Zelensky, disse que as negociações entre os países em guerra ocorrida
pela manhã foram “positivas, mas não abafam
as explosões de bombas
russas”. Ele acrescentou
que a Ucrânia não tem
intenção de reduzir seus
esforços militares - que
começam a dar resultado em algumas contraofensivas.
Zelensky ainda afirmou que os ucranianos
“não são pessoas ingênuas” e que não viu
“nenhuma razão para
confiar nas palavras de
certos representantes de
um Estado que continua
lutando por nossa destruição”.

Foto: Press service of the State Emergency Service of Ukraine
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Na região de
Kiev, alarmes
aéreos foram
disparados
durante a
madrugada
e armadilhas
foram
encontradas
em Irpin,
subúrbio da
capital

Os ataques de ontem na Ucrânia sinalizam que Moscou não tem pressa em encerrar a guerra, agora com cinco semanas

Biden promete apoio direto de US$ 500 mi
Letícia Simionato
Agência Estado
O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, afirmou ontem em um telefonema com
o chefe do executivo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que
Washington pretende fornecer
à Ucrânia US$ 500 milhões em
ajuda orçamentária direta.

Ataque a Cruz Vermelha
Em Mariupol, as
forças russas atacaram
ontem uma instalação
da Cruz Vermelha, de
acordo com a ex-ministra da Ucrânia, Ludmila
Denisova. “Aeronaves
e artilharia inimigas
dispararam contra um
edifício marcado com
uma cruz vermelha sobre fundo branco, indicando a presença de
feridos, civis ou de ajuda humanitária”, afirmou nas redes sociais.
Entretanto, Denisova
não especificou quando os ataques ocorreram e disse que ainda
não havia confirmação
sobre vítimas.
O jornal inglês The
Guardian afirmou que
o ataque a um prédio da
Cruz Vermelha foi confirmado por um porta-voz da organização.
“Podemos confirmar
que a imagem que circula mostra o depósito
do CICV em Mariupol.
Não temos uma equipe
no terreno em Mariupol, portanto não temos
outras informações, inclusive sobre possíveis
vítimas ou danos. Podemos dizer que já distribuímos todos os suprimentos de ajuda no
armazém”, declarou o
porta-voz ao jornal.
Tropas russas também foram vistas cruzando a fronteira entre a Ucrânia e Belarus.

Outras foram vistas
retornando a própria
Rússia. Segundo informações da inteligência
britânica, no entanto,
estas tropas irão se reabastecer e se reorganizar.
Negociações
O porta-voz da presidência russa, Dmitri
Peskov, afirmou ontem
que as negociações entre as delegações russa
e ucraniana em Istambul não resultaram em
qualquer avanço - apesar das declarações feitas após a reunião, que
davam esperanças do
progresso para o fim da
guerra. “No momento,
não podemos informar
nada muito promissor
ou um avanço. Há muito trabalho por fazer”,
declarou Peskov à imprensa.
Ainda assim, Peskov
considerou “positivo” o
fato de que a delegação
ucraniana “tenha finalmente começado a formular de maneira concreta suas propostas e
colocá-las por escrito”.
“Evitamos cuidadosamente fazer declarações públicas sobre o
teor das questões que
são objeto de discussões, porque acreditamos que as negociações
devem ser acontecer de
forma discreta”, acrescentou.

De acordo com o comunicado da Casa Branca, os líderes discutiram “como os EUA
estão trabalhando 24 horas por
dia para atender às principais
solicitações de assistência de segurança da Ucrânia”, se esforçando para identificar recursos
adicionais para ajudar os militares ucranianos a defenderem
seu país.
Ainda de acordo com o texto,

Biden revisou as sanções adicionais e a assistência humanitária
anunciadas na semana passada.
Já o primeiro-ministro do
Reino Unido, Boris Johnson,
afirmou durante testemunho
ao Parlamento Britânico ontem,
que ele apoia a ideia de intensificar sanções à Rússia até que
todas as tropas saiam da Ucrânia. Johnson destacou que não
é o objetivo retirar o presiden-

te da Rússia, Vladimir Putin,
do poder. Segundo ele, o objetivo é ajudar a proteger o povo da
Ucrânia. “Muitas pessoas estão
vulneráveis diante de mentiras
de Putin. Veremos muitos refugiados ucranianos vindo ao Reino Unido”, destacou. Apesar da
continuidade da escalada russa, Johnson disse que “vê sinais
de que russos estão ‘acordando’
para o que está acontecendo”.

norte-americanos e russos

Astronautas voltam da Estação Espacial
n
Vande Hei
registrou
recorde de
resistência
espacial dos
EUA com
355 dias
consecutivos
em órbita

Agência Brasil/Reuters

Um astronauta norte-americano e dois cosmonautas russos pousaram no Cazaquistão,
ontem, depois de deixarem a Estação Espacial
Internacional a bordo
da mesma cápsula, apesar do crescente antagonismo entre Moscou e
Washington devido ao
conflito na Ucrânia.
O vo o q ue t r o uxe Mark Vande Hei, da
Nasa, e os russos Anton
Shkaplerov e Pyotr Du-

brov de volta à Terra estava sendo observado de
perto para determinar se
a escalada de conflitos
havia se espalhado para
a cooperação de longa
data no espaço entre os
dois ex-adversários da
Guerra Fria.
A agência espacial
russa Roscosmos transmitiu imagens do pouso e disse que um grupo
de especialistas técnicos
e médicos foi enviado
para ajudar os astronautas a sair da cápsula. Vande Hei, que aos 55 anos
está completando sua se-

Agência

espacial russa
Roscosmos
transmitiu imagens
do pouso e disse
que um grupo
de especialistas
técnicos e médicos
foi enviado
para ajudar os
astronautas
a sair da cápsula

gunda missão na Estação Espacial Internacional, registrou recorde de
resistência espacial dos
EUA com 355 dias consecutivos em órbita, superando o recorde anterior
de 340 dias estabelecido pelo astronauta Scott
Kelly em 2016.
O recorde de todos
os tempos, de permanência mais longa no espaço, foi do cosmonauta
russo Valeri Polyakov,
que passou mais de 14
meses a bordo da estação espacial, retornando à Terra em 1995.

em israel

Secretário-geral da ONU condena ataques
Agência Brasil/RTP
O secretário-geral das Nações Unidas, António Gueterres, condenou os “recentes ataques terroristas” em Israel, que
causaram 11 mortos, e pediu o
fim imediato da violência.
“Atos de violência nunca
podem ser justificados e devem ser condenados por todos”, disse Guterres em comunicado. Cinco pessoas foram

mortas na última terça-feira
em um subúrbio de Tel Aviv.
O presidente da Palestina,
Mahmoud Abbas, condenou
o ataque, atribuído a um palestino da Cisjordânia, segundo os veículos de comunicação
israelenses.
“O homicídio de civis palestinos e israelenses apenas
agrava a situação, pois todos
nós nos esforçamos para alcançar a estabilidade, especialmente quando nos apro-

ximamos do mês sagrado do
Ramadã e dos feriados cristãos e judaicos”, afirmou, em
raro comunicado divulgado
pela agência de notícias oficial palestina Wafa. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, disse que o país é
alvo de “uma onda de terrorismo árabe”. Ele assegurou que
vai combater os ataques “com
perseverança, teimosia e mão
de ferro”.
Mais dois ataques, que

ocorreram na última semana,
teriam sido praticados por cidadãos árabes de Israel. No domingo, dois homens armados
mataram dois policiais durante tiroteio na cidade de Hadera, no centro de Israel. Na semana passada, um homem
matou quatro pessoas em ataque na cidade de Beesheba, no
Sul do país.
O grupo jihadista Estado
Islâmico reivindicou a responsabilidade pelos ataques.
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Servidores do INSS na PB
aderem à greve nacional

Estado possui 40 agências e cerca de 400 servidores que pedem melhorias das condições de trabalho

dorias por idade ou por tempo de contribuição, além das
pensões, Fonseca informou
que foram interrompidas
quase que totalmente. “Temos uma fila de dois milhões
de benefícios represados. A
pessoa agenda e fica esperando até seis meses para ser
atendido. É por isso que uma
de nossas principais reivindicações é por concurso público”, justifica.
Ele destacou que os servidores que estão na ativa “não
estão dando conta do recado”
e cerca de 10% continuam trabalhando em sistema home office. Fonseca frisou que desde

2016 os servidores do INSS
não têm reajuste salarial e, ao
mesmo tempo, o órgão estaria
sendo sucateado.
Durante a greve que foi
iniciada anteontem, Fonseca
disse que os servidores que
estão em home office mantêm
os computadores desligados,
e os que estão em atendimento não acessam o sistema, somente informam a população
sobre o movimento grevista.
Ainda de acordo com o diretor sindical, a ausência de
concursos públicos, a precariedade do parque tecnológico,
os cortes consecutivos no orçamento, o fechamento de agên-

cias e outras situações de descaso transformaram o INSS
em uma autarquia sucateada.
“A nossa luta é contra os
salários congelados, contra as
metas abusivas, por um serviço com qualidade, entre outras reivindicações. Também
estamos fazendo um trabalho de conscientização com
os servidores do Ministério
da Saúde e do Trabalho para
que se engajem na paralisação. Acredito que os servidores da Universidade Federal da Paraíba e de outros
órgãos federais também entrem em greve nos próximos
dias”, prevê Fonseca.

Paralisações incluem diversas categorias
Funcionários do Tesouro aprovaram cruzar os braços em dois dias, nesta sexta-feira e no próximo dia 5,
para pressionar por reajuste
de 19,99%, que, segundo a categoria, repõe a inflação entre 2019 e 2021. A categoria
também deve votar na próxima terça, a possibilidade
de greve por tempo indeterminado.
Na segunda-feira (28),
servidores da Receita Federal fizeram uma manifestação na frente do prédio do
Ministério da Economia.
Levantamento do Sindicato

Antonio Temóteo,
Adriana Fernandes e
Guilherme Pimenta
Agência Estado

Um dia depois de os servidores do Banco Central
anunciarem uma greve por
tempo indeterminado a partir de amanhã (1o), categorias
do funcionalismo público
intensificaram movimentos pela paralisação prometendo ampliar mobilizações
caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) não conceda reajustes lineares a todo o funcionalismo.

Nacional dos Auditores Fiscais (Sindifisco) mostra que
orçamento do órgão teve redução de 60% nos últimos
cinco anos, sem considerar
as perdas inflacionárias. Somente neste ano, o corte foi
de 51% se comparado ao orçamento que estava previsto inicialmente, de R$ 2,2 bilhões.
Os auditores também pedem a regulamentação da
Lei 13.464, de 2017, que trata
da instituição da gratificação, um bônus de eficiência.
Desde dezembro de 2021, os
auditores fiscais estão mobi-

lizados. Segundo o sindicato,
mais de cinco mil auditores
assinaram carta se recusando a aceitar cargos de chefia,
além da articulação da operação-padrão (tartaruga) nos
postos de fronteira.
No BC, o presidente Roberto Campos Neto se reuniu com os servidores
ontem, mas, segundo o sindicato da categoria, não houve apresentação de proposta
para reajuste. Uma nova reunião do sindicato com Campos deve ocorrer nesta sexta, 1o. Os servidores do órgão
querem reajuste de 26,6%.

desconto de 10%

Termina hoje prazo para pagar IPVA
Termina hoje o prazo de
pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) da placa
com final 3, na Paraíba, na opção da cota única à vista, com
desconto de 10%.
Os contribuintes têm ainda outras duas opções para
pagamento do tributo, mas
desta vez sem o desconto. O
parcelamento em três vezes,
sendo a primeira com vencimento também hoje, e a terceira opção é o pagamento
total do IPVA apenas em 31

de maio. Dúvidas na emissão
do IPVA podem ser resolvidas por e-mail: gerencia.itcd.
ipva@sefaz.pb.gov.br.
O boleto do IPVA deverá
ser impresso por meio da internet. A emissão está disponibilizada no link do portal
da Sefaz-PB (https://www.
sefaz.pb.gov.br/servirtual/
ipva/emitir-dar) ou no portal do Detran-PB (www.detran.pb.gov.br). O pagamento
deve ser efetuado nas agências bancárias do Banco do
Brasil, Caixa Econômica Fe-

deral e do Itaú, no serviço
de autoatendimento desses
bancos; e também nas casas
lotéricas; ou de forma mais
prática no mobile banking –
aplicativo disponível pelos
bancos em aparelhos móveis
como smartphones.
Isenção
As categorias isentas vão
precisar comprovar o benefício até hoje. Conforme legislação, as categorias como
portadores de deficiência física, com base no novo de-

creto 40.959/2020 da Portaria
n° 176/2020, além da visual,
mental ou autista, taxistas,
veículos cadastrados no Ministério do Turismo na qualidade de transporte turístico;
motofretistas e de motoboys
até 150 cilindradas são isentas do tributo. Elas terão de
enviar por e-mail ou entregar a documentação em uma
repartição fiscal, que atestam
a isenção, até hoje para gozar
do benefício em 2022. Neste
mesmo dia, é possível requerer a isenção de 2023.

0,20%

Regina Amorim

F
Foto: Roberto Guedes

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS-PB), principalmente
os médicos peritos e as assistentes sociais, entraram em
greve por tempo indeterminado na Paraíba. A informação é do diretor do Sindicato
dos trabalhadores do órgão
(Sindsprev-PB), Sérgio Fonseca. Ele disse que o movimento vem acontecendo em
nível nacional e que as principais reivindicações são por
reposição salarial de 19,99%,
por melhoria das condições
de trabalho e pela realização
de concurso público.
Na Paraíba existem 40
agências do INSS e cerca de
400 servidores. “Em todas as
agências o atendimento presencial está precário. Apenas
os estagiários estão distribuindo senhas aos segurados que
queiram agendar alguma perícia ou tirar dúvidas. Porém,
os serviços mais importantes,
que são a perícia médica e as
avaliações sociais, não estão
funcionando”, declarou Sérgio Fonseca, afirmando que a
greve vai continuar até que o
Governo Bolsonaro atenda as
reivindicações da categoria.
Com relação às aposenta-

120.259 pts

reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Reivindicações incluem uma reposição salarial de 19,99% para a categoria
zavieira2@gmail.com
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esta Junina na Paraíba é naturalmente uma
riqueza de conhecimento e cultura que cria
oportunidades e exercita a sua imaginação.
A criatividade dos moradores de um lugar
precisa ser valorizada, porque gera identidade,
valor simbólico, pertencimento. As ideias são
incrivelmente valiosas quando surgem dos atores
do seu território. Sem a criatividade estamos
apenas vivenciando experiências repetitivas, sem a
essência da invenção, do singular, do inusitado.
O melhor planejamento e preparação de uma
festa junina ou de uma rota turística dos festejos
juninos da Paraíba deveria partir de um projeto
colaborativo, que estimule o desenvolvimento
endógeno do território. Não permitam que os projetos
aconteçam de cima pra baixo, de fora para dentro
do território. São projetos que não têm identidade,
nem o pertencimento do protagonismo local.
Várias comunidades espalhadas pelo mundo
são beneficiadas pela combinação de ideias
e criatividade desenvolvidas entre indivíduos,
empresas e a gestão pública. A cultura do lugar e a
criatividade da comunidade, na maioria das vezes,
não são levadas em consideração, porém, são
fontes inesgotáveis de inovação.
Como transformar uma festa junina em um
ambiente de negócios que funcione o ano inteiro?
Eis um desafio que só empreendedores criativos e
colaborativos podem enxergar o que ainda não se
viu, sem perder de vista a representação simbólica
e autêntica das características de uma festa junina
tradicional.
Um simples evento temporário pode ser
transformado em um negócio turístico criativo e
colaborativo, proporcionar aos visitantes uma
excelente experiência cultural, com diferencial
competitivo, dar ênfase ao forró de raiz, que já é
patrimônio cultural imaterial do Brasil. Valorizar a
cultura popular e o artesanato. Estimular a criação
do souvenir junino como negócio.
Na gastronomia, as comidas de milho devem
estar presentes, recheadas de boas histórias para
contar. Na produção teatral, a temática junina
pode gerar experiências incríveis, através de várias
performances, que efetivamente retratem o jeito
de ser e de viver, do produtor rural, em tempos de
colheita. Essa mesma temática junina pode estar
nos versos e prosas da literatura de cordel, na
moda junina inovadora e na decoração das festas
de São João, São Pedro e Santo Antônio, presentes
por todos os lugares.
Ao ignorar as informações ao seu redor,
você perde as dicas mais importantes, que são
fundamentais para o processo criativo, inovador
e atrativo, de um ambiente de negócios. A
observação é essencial para os inovadores. É a
chave para adquirir o conhecimento valioso que
existe ao seu redor.
É possível criar um roteiro de festas juninas
criativas e autênticas pela Paraíba, como uma
experiência única e divertida, que abre portas
para diversos negócios e mercados, com bons
resultados e um grande aprendizado ao descobrir
o valor do ecossistema cultural do lugar. Quanto
mais diversidade cultural em um ecossistema, mais
numerosas são as relações entre si e tanto mais
estável é esse ecossistema.
Não existe fórmula secreta do sucesso, mas os
negócios bem-sucedidos que geram lucros invejáveis
são aqueles em que o empreendedor questiona e
testa maneiras de fazer diferente e se reinventar.
É possível encontrar a sua criatividade e
redescobrir o seu potencial criativo, com estratégias
simples. Sebrae tem metodologias para desenvolver
o empreendedorismo criativo que existe em você,
seja seu negócio comercial ou cultural.
Todos os municípios que queiram se projetar
no mercado, através de um roteiro turístico, podem
contar com a expertise do Sebrae.
De forma prática e colaborativa é possível
desenvolver uma visão inovadora sobre o seu
negócio e criar oportunidades rentáveis, com
melhor posicionamento de mercado.
Sebrae atua com uma rede multidisciplinar
de entidades parceiras, colaboradores internos
e empresas credenciadas, que podem apoiar os
atores locais na cocriação de ideias, e possibilita
transformar os festejos juninos em um grande
negócio colaborativo e inovador, sem perder a sua
essência. O território é o lugar de pertencimento
e de maior conhecimento do homem e da
preservação da sua própria cultura.
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capacidade financeira

Governo mira em receita dos Estados
Ações da Presidência podem invalidar o esforço fiscal realizado pelos governadores durante os últimos anos
Adriana Fernandes
Agência Estado

A capacidade de os Estados financiarem investimentos públicos atingiu o volume recorde de R$ 130 bilhões
no final do ano passado, mas
o governo do presidente Jair
Bolsonaro e aliados no Congresso estão se aproveitando
dessa “bonança” fiscal nos Estados para conduzir a política
macroeconômica a seu favor
em ano eleitoral.
Em novo estudo sobre
as contas dos governos estaduais, o coordenador do Observatório Fiscal do Instituto
Brasileiro de Economia (Ibre),
Manoel Pires, traz detalhes da
ofensiva do governo para adotar medidas que estão “consumindo” receitas dos Estados.
Na defesa das medidas que estão sendo adotadas, o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
cobra contribuição dos governadores depois dos repasses
federais durante a pandemia
de Covid-19. A disputa deve
parar nos tribunais.
A situação fiscal dos Estados melhorou com a arrecadação do ICMS e o resultado
primário (que mede as receitas menos despesas sem contabilizar o pagamento de juros
da dívida) atingiu em janeiro o
patamar de R$ 83 bilhões em
12 meses. Essa economia fiscal
é suficiente para cobrir as despesas com juros das dívidas
de modo a gerar um superávit nominal de R$ 48 bilhões.
Perda de receitas
Entre as medidas que levam à perda de receitas está
a redução de tributos federais
compartilhados com os Estados e municípios, como IPI e a
mudança no ICMS. Há pressão no Congresso também
para a correção da tabela do
Imposto de Renda e da tabela
do Simples. São medidas que

trarão mais perdas de arrecadação, se aprovadas.
“Se não fosse ano eleitoral, o sentido de urgência de
alguns desses temas poderia
ser outro”, diz Pires. O economista, que foi secretário de Política Econômica do Ministério
da Fazenda, afirma que medidas como essas são legítimas e
podem contribuir no esquema
federativo brasileiro. Mas alerta que elas devem ser feitas de
forma equilibrada para não invalidar o esforço fiscal dos últimos anos e esgotar a capacidade financeira dos Estados.
Um ponto destacado no
trabalho é que recentemente
o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação de alíquotas majoradas de ICMS para
telecomunicações e energia
elétrica, cabendo decidir pela
modulação dos efeitos. Os Estados alegam perdas com a
decisão da ordem de R$ 26 bilhões e negociaram para que
os efeitos sejam aplicáveis a
partir de 2024.
A segunda fonte de disputa é a tributação dos combustíveis, cuja alta de preços
tem elevado impacto na inflação. Depois que a União adotou uma série de medidas tributárias para conter o avanço
dos preços, pressionou os Estados a adotarem medidas na
mesma direção. Foi o caso do
congelamento do ICMS por 90
dias, em novembro de 2021. A
medida não evitou novas pressões políticas e o Congresso
acabou aprovando uma lei que
alterou o modelo tributário do
ICMS sobre combustíveis.
Para atender à lei, os Estados adotaram alíquota fixa sobre o diesel. Para proteger as
receitas, a regulamentação foi
feita para evitar perda de arrecadação, mas como o preço
está subindo haverá perdas.
No caso do IPI, a perda para
pode chegar a R$ 6 bilhões.

regra atualizada

LinkedIn libera anúncios
com políticas afirmativas
Daniel Mello
São Paulo

A plataforma LinkedIn
mudou a diretriz que não
permitia anúncio de vagas
de emprego com políticas
afirmativas, após receber
questionamentos do Procon de São Paulo e do Ministério Público Federal (MPF).
A plataforma havia excluído um anúncio de uma vaga
de emprego, feito pelo Centro de Análise da Liberdade
e do Autoritarismo (Laut),
em que seria dada preferência a candidatos negros e indígenas.
Na ocasião, o LinkedIn
disse, pelo Twitter, que as
ofertas não deveriam especificar “preferências ou requisitos relacionados a características individuais, como
idade, sexo, religião, etnia,
raça ou orientação sexual”.
O MPF considerou que a medida contrariava os esforços
para inclusão de grupos que
sofreram violências históricas no Brasil. “No âmbito
público, é obrigação constitucional do Estado promover as ações afirmativas,
como as cotas nas universidades públicas. Já no se-

tor privado, não há obrigatoriedade, mas é cada vez
maior o número de empresas que adotam medidas inclusivas”, disse a procuradoria em nota divulgada na
semana passada.
Em nova manifestação,
a plataforma anunciou ter
mudado o posicionamento sobre o tema. “Atualizamos nossa política global de
anúncios de vagas para permitir a divulgação de publicações que expressem preferência por profissionais de
grupos historicamente desfavorecidos na contratação
em países onde esta prática é considerada legal”, diz
a nota do LinkedIn.
A rede social reconheceu
que a mudança foi motivada
pelos questionamentos recebidos de órgãos públicos
e dos usuários brasileiros.
“No Brasil, agora são permitidas vagas afirmativas,
inclusive para pessoas negras e indígenas. Agradecemos o feedback que recebemos da nossa comunidade
no Brasil. Fazer a coisa certa
é importante e estamos comprometidos em continuar
aprendendo e melhorando”,
acrescenta o comunicado.

boletim mensal

Produção nacional de petróleo tem queda de
3,8% em fevereiro na comparação com janeiro
Alana Gandra
Agência Brasil

A produção nacional de
petróleo em fevereiro teve
queda de 3,8% em comparação a janeiro e aumentou
3,5% frente a fevereiro de
2021. No gás natural, a redução foi de 3,1% em relação ao mês anterior e aumentou 1,6% em relação
a igual mês do ano passado. No total, foram produzidos 3,754 milhões de
barris de óleo equivalente por dia, sendo 2,917 milhões de barris diários de
petróleo e 133 milhões de

metros cúbicos diários de
gás natural.
Os dados constam do
Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás
Natural, divulgado ontem
pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
Segundo informou a
ANP, os principais motivos para a queda na produção em relação ao mês
anterior foram as paradas
para manutenção das plataformas P-70 (campos de
Atapu e Oeste de Atapu,
na Bacia de Santos), P-51
e P-56 (campo de Marlim

Sul, na Bacia de Campos)
e da Unidade Flutuante
de Produção, Armazenamento e Descarga (FPSO,
da sigla em inglês) Cidade de Anchieta (campo de
Baleia Azul, na Bacia de
Campos).
Pré-sal
A produção no pré-sal,
em fevereiro, caiu 2,4% em
relação ao mês anterior e
subiu 9,4% em relação a
fevereiro de 2021. A produção teve origem em 127
poços e registrou volume
de 2,841 milhões de barris de óleo equivalente por

dia, sendo 2,235 milhões
de barris de petróleo e 96,4
milhões de gás natural, o
que correspondeu a 75,7%
da produção nacional.
O boletim revela que
o aproveitamento de gás
natural em fevereiro foi
da ordem de 97,7%. Foram
disponibilizados ao mercado 49,9 milhões de metros cúbicos. A queima de
gás no mês somou três milhões de metros cúbicos
por dia, mostrando redução de 6% se comparada
ao mês anterior e de 12,6%
se comparada ao mesmo
mês em 2021.
Foto: Geraldo Falcão/Agência Petrobras

Segundo a ANP, os principais motivos para a diminuição na produção foram as paradas para manutenção de plataformas

pesquisa em supermercados

alta de 2,03%

Procon-JP encontra diferença de
R$ 23 no preço do ovo de Páscoa

Dívida Pública
Federal sobe e
fecha fevereiro
em R$ 5,7 tri

Pesquisa realizada pela
Secretaria Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor para preços de
ovos de páscoa e chocolates diversos encontrou uma
diferença que chega a R$
23,09 nos supermercados
da capital, como é o caso
do ovo de páscoa Favoritos Lacta 560g, com preços
entre R$ 76,90 (Bessa) e R$
99,99 (Manaíra), variação
de 30,03%.
A m a i o r v a r i a ç ã o,
53,30%, ficou com o tablete de chocolate Nestlé 90g,
com preços entre R$ 4,69
(Bessa) e R$ 7,19 (Manaíra),
diferença de R$ 2,50. O levantamento do Procon-JP
traz preços de 83 itens pesquisados em nove estabele-

cimentos no último dia 29.
Outras variações significativas nos preços dos produtos foram encontradas na
caixa de chocolate (trufas)
Lacta 138g, 51,61%, com preços entre R$ 18,99 (Manaíra)
e R$ 28,79 (Miramar); e no
tablete de chocolate Garoto
90g, 45,75%, com preços entre R$ 4,59, (Bessa) e R$ 6,69
(Manaíra).
Mais diferenças
A pesquisa registrou outras diferenças bem aparentes, a exemplo do ovo
de páscoa Ba rbie Lacta 166g, R$ 17,09, com preços entre R$ 47,90 (Bessa) e
R$ 64,99 (Centro), variação
de 35,68%; no ovo de páscoa Hotwheels Lacta 166g,

R$ 17,00, com preços entre
R$ 47,99 (Bessa) e R$ 64,99
(Centro); e no ovo de páscoa Ferrero Rocher 365g, R$
17,00, com preços entre R$
82,99 (Bancários) e R$ 99,99
(Manaíra).

Locais

O levantamento de preços foi realizado nos seguintes estabelecimentos:
Bemais (Bancários); Pão de
Açúcar (Miramar); Manaíra (Manaíra); Latorre (Torre); Big Bompreço (Bessa);
DoDia (Manaíra); Menor
Preço (Bairro dos Estados);
Carrefour (Aeroclube); Lojas
Americanas (Centro). A pesquisa completa está disponível no link https://www.
joaopessoa.pb.gov.br/.
Foto: Roberto Guedes

Levantamento do Procon-JP traz preços de 83 itens pesquisados em nove estabelecimentos

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

O estoque da Dívida
Pública Federal (DPF)
cresceu 2,03% em fevereiro e fechou o mês em
R$ 5,730 trilhões. Os dados foram divulgados
ontem, pelo Tesouro Nacional. Em janeiro, o estoque estava em R$ 5,616
trilhões.
A correção de juros
no estoque da DPF foi de
R$ 36,15 bilhões no mês
passado, enquanto houve emissão líquida de R$
78,15 bilhões.
Elevação
A DPF inclui a dívida
interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi) aumentou 2,30% em
fevereiro e fechou o mês
em R$ 5,490 trilhões.
Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 3,78% menor no mês
analisado, somando R$
240,01 bilhões ao fim de
fevereiro.
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no trabalho

Governo vai flexibilizar uso de máscara
Novas regras estão sendo discutidas, conjuntamente, pelos ministérios da Saúde e do Trabalho e Previdência
Alex Rodrigues

Foto: Marcos Santos/USP

Agência Brasil

O governo federal estuda flexibilizar, em breve, a obrigatoriedade
do uso de máscaras de proteção respiratória em ambientes de trabalho.
A informação foi confirmada ontem pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. “Estamos procurando
harmonizar as medidas que já vêm
sendo adotadas por estados e municípios”, disse Queiroga.
O ministro participou da cerimônia de apresentação do novo
plano de integridade da pasta, com
ações que serão desenvolvidas ao
longo deste e do próximo ano para
combater a corrupção no âmbito do
ministério.
Segundo o secretário-executivo
da pasta, Rodrigo Otávio da Cruz,
a “possibilidade de flexibilização
do uso das máscaras no ambiente de trabalho” vem sendo discutida, conjuntamente, pelos ministérios da Saúde e do Trabalho e
Previdência.
“Estamos discutindo algumas
redações, algumas questões jurídicas, com a expectativa de publicarmos uma portaria interministerial
em breve”, ressaltou Cruz. Segundo ele, o que se espera é que o instrumento legal, contendo as novas
instruções e procedimentos, esteja
pronto para publicação até a próxima semana, no máximo.
As medidas em análise visam a
modificar o estabelecido pela Portaria Interministerial nº 14, de janeiro deste ano. O texto estabelece que
o uso de máscaras cirúrgicas ou de
tecido devem ser obrigatoriamente mantidos em ambientes de trabalho – determinação que, enquanto estiver em vigor (o que ocorrerá
até a publicação de uma nova portaria interministerial que a torne sem
efeito), se sobrepõe ao eventual fim
da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados por governadores e prefeitos.
De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, antes de alterar as regras para uso de
máscaras em ambientes laborais, o
governo federal deve propor novas normas para a entrada de viajantes no Brasil. “O que está mais
próximo, de fato, é a portaria interministerial para ajuste da fronteira,
em função das orientações e recomendações da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária], que
permitiu algumas flexibilizações”,
disse Cruz, referindo-se à nota técnica que a agência reguladora emitiu no último dia 23.
Na nota, a Anvisa recomendou
aos ministérios da Saúde, da Casa
Civil, da Justiça e Segurança Pública
e da Infraestrutura, que atualizem a
Portaria Interministerial 666/2022,
que, em janeiro deste ano, estabeleceu as “medidas excepcionais e
temporárias” para a admissão da
entrada de visitantes em território
brasileiro, devido à preocupação
com o aumento do número de casos
de Covid-19 registrado no início do
ano, em virtude da Ômicron.
Endemia
Durante o evento, Queiroga e
Cruz negaram que o governo tenha
proposto alterar o status da pandemia de Covid-19 para endemia. Segundo o secretário-executivo, o que
se discute, por estar dentro da esfera de competência do ministério, é
o reconhecimento federal do fim da
emergência de saúde pública de importância nacional, declarada em 3
de fevereiro de 2020.
“O que compete ao Ministério
da Saúde é, de fato, decretar o fim
da emergência de saúde pública de
importância nacional. E não rebaixar o nível de pandemia para endemia”, disse Cruz, após o ministro
assegurar que ainda não há nenhuma definição mesmo quanto a esta
eventual mudança.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as operações Maria da Penha e Resguardo I e II registraram mais de 400 mil vítimas atendidas

recursos do fnsp

Sancionada lei que define verba para
enfrentar a violência contra a mulher
Marieta Cazarré
Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a Lei nº 123, de 2019,
que garante 5% dos recursos do
Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para ações de enfrentamento da violência contra a mulher.
“O Governo Federal assumiu
esse compromisso com as mulheres.
Por isso, essa é uma medida extremamente importante e o Ministério
da Justiça e Segurança Pública está
empenhado em priorizar ações de

enfrentamento à violência contra a
mulher. Vamos intensificar nossas
operações e criar mecanismos para
cuidar e preservar a vida de todas”,
afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.
A medida tem o objetivo de fortalecer ações de combate a esse tipo de
violência e a elaboração de um plano
estadual. Entre os critérios de aplicação dos recursos do FNSP serão incluídos também metas e resultados
relativos à prevenção e ao combate à
violência contra a mulher.
De acordo com o Ministério da

Justiça e Segurança Pública, desde
2019 foram repassados R$ 2,3 bilhões aos estados e Distrito Federal por meio do fundo. Esses recursos também são destinados às ações
de prevenção e ao enfrentamento à
criminalidade.
Ainda de acordo com o órgão,
as operações Maria da Penha e Resguardo I e II registraram mais de
400 mil vítimas atendidas; 25.534
pessoas presas; 71.913 inquéritos
instaurados e 102.774 medidas protetivas de urgência solicitadas.
O MJSP informa que investiu

mais de R$ 8 milhões em cursos de
capacitação e qualificação de agentes das forças de segurança federais e estaduais que atuam no atendimento às vítimas de violência e
que lançou o Protocolo Nacional de
Investigação e Perícias nos Crimes
de Feminicídio.
Em 2021, por meio da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública, o MJSP disponibilizou mais de 10 cursos, on-line e
presenciais, que contaram com a
participação de aproximadamente
26 mil agentes.

distúrbio de linguagem

Bruce Willis é diagnosticado com afasia
e família anuncia afastamento do cinema
Bárbara Correa
Agência Estado

A família de Bruce Willis, 67,
anunciou, ontem, que o ator foi
diagnosticado com afasia e, por
isso, irá se afastar de sua carreira.
Trata-se de um distúrbio de linguagem ocorrido por lesão cerebral
que afeta a comunicação. Nas redes

sociais, as filhas do artista, Rumer,
Scout, Tallulah, Mabel, e Evelyn,
juntamente com sua atual mulher,
Emma Heming, e a ex, Demi Moore, assinaram um texto comunicando os fãs sobre a situação de Bruce.
“Para os incríveis apoiadores
de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns

problemas de saúde e, recentemente, foi diagnosticado com afasia, o
que está afetando suas habilidades
cognitivas”, iniciou. “Como resultado disso e, com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele.
Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos pelo amor, com-

paixão e apoio contínuos de vocês”,
escreveu a família do artista.
“Estamos passando por isso
como uma unidade familiar forte
e queríamos incluir seus fãs porque sabemos o quanto ele significa
para vocês, assim como vocês significam para ele. Como Bruce sempre diz, ‘viva’ e juntos planejamos
fazer exatamente isso”, concluiu.

declaração do ir 2022

Governo lança ferramenta para avaliar serviço
digital do Imposto de Renda da Pessoa Física
n
De acordo com
o Ministério da
Economia, o
contribuinte poderá
fazer a avaliação até
o prazo final para a
entrega da declaração,
no dia 29 de abril

Luciano Nascimento
Agência Brasil

O governo federal lançou ferramenta para avaliar o serviço digital do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF). A ferramenta estará disponível a partir de hoje. Por
meio dela, todos os contribuintes
que declararam o imposto poderão dar suas opiniões e sugestões
sobre as funcionalidades do servi-

ço. A avaliação é opcional e estará
disponível ao final do preenchimento da Declaração do Imposto
de Renda 2022. No espaço, o contribuinte vai encontrar perguntas
sobre sua experiência com o serviço, se foi rápido, fácil de utilizar e
confiável, e se deseja registrar elogio ou reclamação.
A iniciativa, segundo o governo, tem por objetivo ouvir sobre a
experiência do usuário com os ser-

viços digitais para aprimoramento
e futuras modificações.
De acordo com o Ministério da
Economia, o contribuinte poderá
fazer a avaliação até o prazo final
para a entrega da declaração, no
dia 29 de abril.
“O serviço só pode ser avaliado
assim que for utilizado. Não será
possível, por exemplo, realizar a
avaliação dias depois da entrega
da declaração”, informou a pasta.
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alta acima da média

Cresce consumo de antidepressivos
Venda do medicamento teve avanço de 13% na comparação com 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19
Agência Estado

A indústria de medicamentos genéricos cresceu em
torno de 6% em volume no último ano, com mais de 1,8 bilhão de unidades vendidas
no Brasil. De acordo com o
relatório da PróGenércicos
(associação das indústrias de
medicamentos genéricos e
biossimilares), com base em
dados do IQVIA, consultoria que monitora o varejo farmacêutico no país, o mercado
de antidepressivos responde por uma parte importante
para alta, com um avanço de
13% na comparação com 2020,
primeiro ano da pandemia de
Covid-19.
Para o médico psiquiatra
David Sender, CEO do Espaço
Calmamente, o aumento do
uso de antidepressivos representa uma tendência mundial
das últimas décadas, acompanhando o número de pessoas
com sintomas depressivos e
ansiosos, também em ascensão, configurando uma coerência entre a demanda e consumo de tratamentos.
“A história mostra que situações que exijam maior resiliência da população, impactam nessa tendência, como
crises econômicas, assim
como a própria pandemia de
Covid-19”, diz. Com efeito,
metade da população (50%)
registrou sentimentos frequentes de ansiedade e nervosismo e, 40%, sentimentos
frequentes de tristeza e de depressão durante a pandemia,
segundo uma pesquisa da
Fiocruz (Fundação Oswaldo

Cruz) desenvolvida com universidades brasileiras.
Além disso, prossegue
ele, o medo da morte, a perda de renda, de perspectiva e
de emprego representam fatores que impactam a saúde
mental.
De fato, mais da metade
da população (53%) declarou
ter experimentado uma piora na saúde mental no último
ano, segundo estudo realizado pelo Instituto Ipsos a pedido do Fórum Econômico
Mundial. “Por isso, cresceu
a busca por antidepressivos
e ansiolíticos, como clonazepam, alprazolam e diazepam,
que têm potencial de dependência e maior risco de automedicação”, complementa.
O consumo de medicamentos por conta própria é
uma realidade para 73% dos
brasileiros, aponta estudo
realizado em 2020 pela plataforma de saúde Consulta Remédios. Para 43% dos participantes, o procedimento é um
hábito apesar de conhecer os
perigos da prática

Estudo

Mais da metade
da população
(53%) declarou ter
experimentado uma
piora na saúde mental
no último ano

Em Monteiro

Hemocentro da Paraíba
realiza coletas de sangue
O Hemocentro da Paraíba, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde,
realizará, nesta quinta-feira
(31), uma coleta externa de
sangue na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano. A
ação será na Agência Transfusional da cidade, localizada na Rua Epaminondas
Azevedo, s/n, das 7h às 15h.
A coleta externa será realizada por meio de parceria
entre o Hemocentro Coordenador de João Pessoa, a
Agência Transfusional de
Monteiro e a Prefeitura Municipal de Monteiro. Esta
é a segunda ação realizada
na cidade em menos de um
ano e a expectativa desta edição é mobilizar cerca de 100
doadores.
A diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Shirlene Gadelha, explicou que,
além da ação em Monteiro,
estão programados outras
duas coletas externas de sangue para o mês de abril, uma
em Picuí, no dia 7, na Agência Transfusional, e outra em
Pombal, no dia 20, no Hospital Regional de Pombal.

C

Critérios para doar
Os interessados em doar
sangue precisam estar saudáveis, pesar acima de 50kg
e ter entre 16 e 69 anos. Quem
tem 16 e 17 anos deve estar
acompanhado do responsável legal (pai ou mãe). A primeira doação deve ser realizada antes dos 60 anos.
Também é necessário estar alimentado e não ter ingerido bebida alcoólica nas
12 horas que antecedem a
doação. Para doar, o candidato também deve apresentar um documento original
e oficial com foto e a carteira de vacinação contra a Covid-19.
Já o intervalo mínimo entre uma doação de sangue e
outra é de dois meses para
homens e de três meses para
mulheres. Pessoas com febre,
gripe ou resfriado, diarreia
recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem
doar temporariamente.

n
Expectativa desta
edição é mobilizar
cerca de 100 doadores

alendário de Coletas Externas

Dia

Município

31 de março
7 de abril
20 de abril

Monteiro
Picuí
Pombal

Hora
Ag. Transfusional de Monteiro
Ag. Transfusional de Picuí
Hospital Regional

Das 7h às 15h
Das 7h às 15h
Das 7h às 15h

Foto: Reprodução
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O consumo de
medicamento
por conta
própria é uma
realidade para
73% dos
brasileiros, diz
estudo feito
em 2020 por
plataforma de
saúde

O medo da morte, perda de renda e de emprego representam fatores que impactam a saúde mental

Automedicação representa riscos à vida
Sender explica que a prática de automedicação envolve
uma série de perigos, motivo
pelo qual o acompanhamento de profissionais como psiquiatras e psicólogos é fundamental para quaisquer
tratamentos.

Toda orientação médica
se pauta em longos anos de
pesquisas envolvendo indicações e contraindicações,
além de custos e benefícios
de qualquer tratamento”, pontua. “Por isso, quando alguém
se automedica, na prática, ela

dispensa a necessidade dessas
evidências, o que representa
uma perigosa maneira de se
ignorar a própria ciência”.
Entre os principais riscos, o CEO do Espaço Calmamente explica que medicar-se por conta própria pode

levar à piora de doenças físicas, transtornos mentais e colaborar para a formação de
outros problemas, estendendo o tempo, o sofrimento e a
energia referentes a uma condição que já poderia estar sendo abordada de forma efetiva.

Prática medicamentosa exige cuidados
Segundo Sender, uma
prescrição médica adequada envolve o julgamento do
momento certo para se iniciar o uso de uma medicação.
Um segundo período chamado de manutenção - em que
a pessoa deve permanecer
medicada, mesmo sem sintomas -, e outro para a suspensão. “Escolher um fármaco capaz de debelar alguns
sintomas não é sinônimo de
tratamento. A classe medicamentosa pode estar equivocada, a dose subestimada
ou exagerada e o curso medicamentoso não respeitado”.
“Há uma diferença importante entre sintomas e transtornos mentais. O primeiro
independe da intensidade,
podem ocorrer em situações
comuns e, caracteristicamente, não impactam em diferentes domínios da vida da pes-

soa. Nestes casos, não devem
ser medicados, assim como
também não perduram, há
sempre um começo, meio e
fim”, explica o profissional.
“O segundo é necessariamente um diagnóstico médico, e
envolve uma combinação específica de sintomas que, em
conjunto, produzem considerável prejuízo e sofrimento em múltiplos âmbitos da
vida. Na maior parte destes
casos, a prescrição médica é
indispensável”.
Contudo, para o médico
psiquiatra, tratar medicamentosamente um sofrimento comum - não patológico - possui altos riscos a médio e longo
prazo. No âmbito físico: há
efeitos colaterais que, a depender do organismo, variam de
leves a graves, podendo afetar diferentes sistemas como
o digestivo, cardíaco, metabó-

lico e sexual. Outro risco associado a algumas medicações
é o desenvolvimento de dependência.
“Diferente dos antidepressivos, os ansiolíticos benzodiazepínicos, em sua
maioria -, que possuem indicações muito específicas
e pontuais, costumam apresentar respostas rápidas,
dando a sensação ao paciente de um falso autocontrole.
Com isso, muitas pessoas
abrem mão do tratamento
adequado, para se manterem
apenas com essa classe”, esclarece.
Automedicação
No âmbito mental, Sender destaca que o uso de psicotrópicos em situações não
patológicas na forma de “meros analgésicos emocionais”
pode dificultar que o pacien-

te desenvolva recursos internos para lidar melhor com os
estresses da vida, prejudicando sua evolução pessoal
e, até mesmo, cognitiva.
“O estresse saudável, que
nem sempre é ausente de sofrimento, nos impele a criar
respostas, seja mudando nossa forma de pensar ou de se
comportar frente a uma situação difícil. E o profissional
mais adequado para direcionar esse desenvolvimento é o
psicólogo”, diz. “Assim, a automedicação tem um potencial de impacto negativo não
só sobre o transtorno mental,
como no processo de aumento de resiliência, mudança de
perspectiva e ressignificação
da própria história. Em resumo, se automedicar pode representar um recurso externo
para se resistir a uma mudança interna”.

Participação popular

Ação oferece serviços em comunidade
A ação ‘Cuidando de quem
Cuida’, realizada pela Secretaria Executiva da Participação
Popular (SEPP) e pelo projeto
social Mãos Amigas, vai ofertar serviços de embelezamento na comunidade do Aratu,
em Mangabeira. A atividade vai acontecer hoje, no Centro de Referência em Educação Especial e Inclusiva (Crei)
Márcia Suênia, das 14h às 17h,
em Mangabeira VIII.
A ação, que conta com o
apoio da Federação Paraibana de Associações Comunitárias (Fepac), vai oferecer
cortes de cabelo masculino
e feminino, designer de sobrancelhas, esmaltação e limpeza de pele.

Para Ana Leonora, chefe de núcleo regional da Participação Popular, o projeto
surge para aumentar ou melhorar a autoestima do público. “A ação acontece, ainda,
em referência ao 8 de Março. Todas as mães, todas as
mulheres, estão convidadas

a participar desse momento”, afirmou.
Votação ‘Você Prefeito’
Na ocasião, uma equipe
da SEPP estará com pontos de
votação para que os moradores da região escolham as três
principais políticas públicas

que julguem necessárias para
melhorar seus bairros e comunidades. Para votar, é necessário fazer o cadastro com
o CPF no link joaopessoa.pb.
gov.br/voceprefeito/. As Audiências Públicas do programa ‘Você Prefeito’ começam
no próximo dia 7 de abril.
Foto: Ascom/SEPP

Moradores vão ganhar cortes de cabelo, designer de sobrancelha e esmaltação

n
O projeto
surge para
aumentar
ou
melhorar a
autoestima
do público
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Jogo decisivo para Belo e SP Crystal
No Estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, as duas equipes jogam para garantir classificação à segunda fase
Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

São Paulo Crystal e Botafogo
fazem, hoje, às 20h15, no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo,
um jogo muito importante para as
duas equipes que lutam pela classificação à próxima fase do Campeonato Paraibano. A equipe do
São Paulo é o terceiro colocado do
grupo A, com 10 pontos, enquanto
que o Belo está em segundo com 11
pontos e um jogo a menos do que
o adversário. O árbitro da partida será Wagner Reway, auxiliado
por Gleydson Francisco e Matheus
Tcharles Rodrigues Marques.
No Botafogo, o jogo está sendo
considerado uma decisão, porque
em caso de um resultado positivo, o Belo assume a liderança isolada do grupo A. O clube esperava que a partida fosse disputada
no Almeidão, por causa das condições do gramado do Carneirão,
que não tem um sistema de drenagem para sediar jogos em períodos chuvosos. Outra coisa que pegou de surpresa a direção do clube
da Estrela Vermelha foi a proibição do comparecimento da torcida botafoguense, a pedido do São
Paulo. O Botafogo chegou a divulgar uma nota oficial de repúdio a
medida e tentou de todas as formas à presença do seu torcedor
no estádio.
O São Paulo, através de seu diretor executivo, Arthur Ferreira,
informou que a proibição do comparecimento da torcida do Botafogo não partiu do São Paulo, que
apenas cumpriu uma determinação da Polícia Militar do Estado.
“Nós temos um laudo de segurança da PM, que libera o estádio para os jogos, mas tem uma
ressalva que nas partidas contra
o Campinense, Botafogo e Treze,
não será permitida a presença da
torcida adversária. Nós apenas comunicamos à FPF o cumprimento da determinação de torcida única”, disse o diretor.
Alheios aos problemas extracampo, o elenco está consciente da
importância de uma vitória hoje,
para assumir a liderança do grupo A e consequentemente dar um
grande passo para a classificação
direta às semifinais. O clube tem
hoje 11 pontos e está na segunda
colocação do grupo A.

O Belo poderá ter voltas importantes, como a do meia Anderson
Paraíba, que desfalcou a equipe
em duas partidas e o volante Tinga, que também estava entregue ao
departamento médico e não jogou
contra o Sousa. Caso os dois retornem à equipe titular, deverão sair
Alessandro e Ratinho, ou Pablo.
Além desses dois jogadores, Kesley e Esquerdinha foram bem contra o Sousa e poderão ser titulares
na partida. Neste caso, Ícaro e Alessandro deverão ficar no banco.
Para o São Paulo, o jogo contra o
Botafogo será o último do time na
fase de classificação e poderá ser
também o último no Campeonato Paraibano, caso perca, e posteriormente, seja ultrapassado pelo
Auto Esporte, perdendo assim a
terceira posição do grupo. Por outro lado, uma vitória do Tricolor
de Cruz do Espírito Santo classifica o clube para a próxima fase e
ainda garante temporariamente a
liderança do grupo, já que pularia para 13 pontos, ultrapassando
o próprio Botafogo e o Sousa, ambos com 11 pontos.
O técnico Ederson Araújo só
terá um desfalque para esta partida. Trata-se do experiente volante
Augusto Recife, que vai cumprir
suspensão automática. Nas demais
posições, o Tricolor vai entrar em
campo com força total.
“Nós só temos o desfalque do
Augusto Recife. Vamos fazer valer
o nosso mando de campo, que nos
favorece jogar onde treinamos, mas
sabemos das dificuldades que enfrentaremos porque todos os jogos
nesse Paraibano são sempre difíceis
e vamos encarar um adversário de
alto nível, mas estamos preparados.
Espero que seja uma grande festa
da torcida”, disse Arthur Ferreira.
O São Paulo Crystal nunca venceu o Botafogo, mas tem sido um
adversário duro de ser batido. No
último jogo entre as duas equipes
deu empate em 1 a 1, no Almeidão, em João Pessoa. Ao todo, as
duas equipes se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias do
Belo e dois empates. Agora, jogando no Carneirão, com um gramado menor e irregular, o Tricolor espera surpreender o adversário, que
certamente encontrará muita dificuldade de colocar em prática seu
jogo de toque de bola, para envolver o time da casa.

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

O Botafogo, que venceu o Sousa no último domingo, pode assumir a liderança do grupo A, em caso de nova vitória

CBF define rodadas do Brasileiro da Série C
Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo e Campinense já sabem todos os detalhes dos primeiros cinco jogos da Série C,
competição que começará no
dia 9 de abril, com a participação de 20 clubes, que jogarão entre si com mando de campo único. A estreia do Belo será no dia 9
de abril contra o São José do Rio
Grande do Sul, às 18h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Já
a Raposa também jogará no mesmo dia, às 15h, no Estádio Domingão, em Horizonte-CE, contra o Atlético Cearense.
De acordo com a tabela, o Botafogo jogará 10 partidas em João
Pessoa e nove fora de casa, porque está entre as 10 melhores
equipes da competição, de acordo com o Ranking Nacional de
Clubes. Na segunda rodada, o
Belo vai até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo local, às 11h,
no Estádio Santa Cruz.
Na sequência, o Botafogo receberá o Confiança de Sergipe,
às 18h, no Estádio Almeidão. Na

quarta rodada, o clube sai para
enfrentar o Ferroviário, no dia
30 de abril, às 17h, no Estádio
João Ronaldo, em Pacajus-CE.
E na quinta rodada, o Belo joga
em casa, contra o Altos, no Almeidão.
Já o Campinense terá 10 partidas fora de casa e nove em Campina Grande. O clube vai enfrenFoto: Samy Oliveira/Campinense

tar na segunda rodada o Brasil
de Pelotas, no dia 17 de abril,
às 18h, no Estádio Amigão, em
Campina Grande. Em seguida,
a Raposa vai a Natal enfrentar o
ABC, no dia 23 de abril, às 20h30,
no Estádio Frasqueirão. Na quarta rodada, o Campinense enfrenta a Aparecidense, no dia 30 de
abril, no Estádio Amigão, em
Campina Grande. E na quinta
rodada, o Rubro-negro vai até
Mirassol-SP, enfrentar o time do
mesmo nome, às 11h, no Estádio
José Maria Maia.
A competição, em sua primeira fase, terá 19 rodadas que serão
divulgadas posteriormente pela
CBF. As oito melhores equipes
avançam para a segunda fase,
que terá dois quadrangulares. Os
dois primeiros de cada grupo garantem o acesso para a Série B e
os dois primeiros vão disputar o
título da competição.

O Campinense fará 10 jogos fora
de Campina Grande e a sua estreia
na Série C será no dia 9 de abril
contra o Atlético-CE, no Domingão

clubes e ligas

Prazo para o recadastramento na FPF termina hoje
Fabiano Sousa

fabianogool@gmail.com

Termina, hoje, o prazo
para que clubes amadores ou
profissionais e ligas esportivas da Paraíba efetuem o
recadastramento, com atualizações cadastrais, junto à
Federação Paraibana de Futebol (FPF). A convocação de
todos os filiados ativos da
FPF foi publicada, em edital,
por meio de uma Instrução
Normativa. Clubes e Ligas
que não seguirem os processos legais podem perder
a qualidade de filiado e não
participar de competições
esportivas geridas pela FPF.
De acordo com os itens A
e B do art. 10 do Estatuto So-

cial da FPF, a participação
de qualquer entidade filiada
nas diversas atividades está
condicionada ao reconhecimento da FPF como única
entidade de direção do futebol profissional e amador
do Estado da Paraíba; Clubes
Profissionais devem estar
atualizados com pagamentos das obrigações financeiras (taxas, percentuais, multas, registro e transferência
de atleta ou qualquer outra
modalidade de contribuição
devida) na FPF e na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Para o presidente do CSP,
a regulamentação dos clubes junto a FPF é necessária.
O dirigente se diz tranquilo

e apto a cumprir com as exigências estatutárias estabelecidas aos clubes de futebol profissionais da Paraíba.
“Estou tranquilo com relação a esse processo de recadastramento. Qualquer informação ou documentação
solicitadas, estaremos prontos para cumprir. O CSP é
um clube que sempre cumpre com as exigências”, pontuou Josivaldo Alves.
No futebol amador, o
Kashima é um clube que vem
se destacando no futebol paraibano. Filiado a FPF, desde 2006, tem disputado, nos
quatro anos, competições oficiais organizadas pela FPF.
Uma das exigências do estatuto da entidade é a compro-

vação de participação consecutiva, em duas edições,
das competições oficiais, no
ato da atualização cadastral
de filiação. Para o dirigente,
Marcos Lima, a postura da
FPF foi prudente, levando
em consideração a necessidade de fiscalização dos clubes
e ligas filiados, que poderão
participar do processo eleitoral previsto para este ano.
“Somos um clube amador que segue todos os pré
-requisitos de filiação junto à
FPF. A nossa posição é favorável a essa medida tomada
pela FPF. Por se tratar de um
ano de eleição na FPF, é importante que a entidade fiscalize quem realmente está
apto a participar do proces-

so eleitoral. Foi uma iniciativa justa para que não haja
nenhum tipo de irregularidade”, comentou.
Conselho Arbitral
Com o fim do Campeonato Paraibano Sub-17, a Federação Paraibana de Futebol (FPF) já articula a
organização das disputas
dos estaduais nas categorias
Sub-15 e Sub-19. Para isso, a
FPF publicou um edital para
com o Conselho Técnico Arbitral, convocando, para a
próxima semana, os clubes
filiados interessados em
participar dos Campeonatos Paraibanos Sub-15 e Sub19, na temporada de 2022.
Os encontros vão acon-

tecer na sede da entidade,
primeiro, na próxima terça-feira (5), às 15h, com representante de clubes Sub19. Já na quinta-feira (7),
também às 15h, será a vez
dos clubes do Sub-15. Somente os representantes
legais, de cada clube, estão aptos a participarem
da reunião.
No Campeonato Paraibano Sub-19, apenas clubes
profissionais poderão participar do Estadual. O campeão do Paraibano da categoria Sub-19 garante vaga
para disputar a Copa do
Nordeste e a Copa do Brasil 2022, além da Copa São
Paulo de Futebol Júnior,
em 2023.
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handebol de praia

Paraibanos vão disputar Mundial
Goleiro Andrew Henrique e o ala Pedro Santana integram a Seleção Brasileira que vai buscar o título na Grécia
Foto: Arquivo pessoal

Fabiano Sousa

fabianogool@gmail.com

Pedro Santana exibe o troféu da conquista em Buenos Aires do Campeonato Sul-Centro de Handebol de Praia Juvenil

seletiva estadual

Judocas paraibanos competem em Mangabeira
Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

Cerca de 200 atletas de vários
municípios paraibanos se preparam para disputar a Seletiva Estadual de Judô, que acontece em
João Pessoa no próximo sábado,
dia 2, no Ginásio de Esportes do
Cei Arthur da Costa Freire, em
Mangabeira. O evento, realizado
pela Federação Paraibana de Judô,
funciona como uma espécie de seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional previsto para o mês
de abril, em Natal, no Rio Grande do Norte.
O campeonato é considerado
um dos mais importantes da modalidade por se tratar do primeiro
passo para os atletas conseguirem
vaga nas fases finais do Brasileiro,
como destacou o treinador e técnico da delegação paraibana de judô,
João Neto. Ele falou ainda que a seletiva se apresenta também como
uma oportunidade para a descoberta de novos nomes do esporte.
“Depois de quase dois anos sem
eventos, a expectativa é de que
a gente encontre novos talentos.
Então os olhos da comissão técni-

ca vão estar atentos a esses novos
atletas que possam vir a surgir”.
Além da possibilidade de descoberta, a Seletiva Estadual de
Judô é também uma oportunidade a mais de disputa para os atletas já consolidados, como Maria
Eduarda Moisés, de 17 anos, que
conquistou medalha de prata na
série principal da seletiva para
os Jogos Escolares Mundiais, que
aconteceu este mês.
A judoca, que carrega também
os títulos de vice-campeã panamericana, campeã sulamericana,
campeã brasileira, brasileira regional por duas vezes e campeã paraibana por seis, falou da expectativa
para o próximo desafio. "Acredito
muito que posso medalhar”. E não
é para menos, os treinos têm sido
intensos. O judô e a musculação
fazem parte da rotina de preparação da atleta. “Pretendo trazer primeiro lugar nas categorias Sub-18,
Sub-21 e Sênior, sabendo que vai
ser difícil por conta da idade, mas
fisicamente estou bem preparada”.
Além das categorias Sub-18,
Sub-21 e Sênior, a Seletiva Estadual
de Judô vai reunir ainda atletas do
Sub-13 e Sub-15.

Foto: Arquivo pessoal

Dois atletas paraibanos irão representar a Seleção Brasileira Masculina de
Handebol de Praia Juvenil,
no Mundial da categoria,
que vai acontecer no mês de
junho, na Ilha de Creta, na
Grécia. O goleiro Andrew
Henrique e o ala Pedro Santana, ambos, atletas do Grêmio/UNIESP-PB.
Os atletas se destacaram na conquista do Brasil, na primeira competição
presencial desde o início da
pandemia, o Campeonato
Sul-Centro de Handebol de
Praia Juvenil, em Buenos
Aires, na Argentina, na última semana. Eles foram lembrados, entre os dez atletas
convocados, para representar o país no Mundial da categoria.
O ala Pedro Santana, de
16 anos, iniciou no handebol de quadra aos 9 anos e
aos 14 anos começou a jogar
na praia. Essa será a primeira vez que ele irá representar o Brasil numa competição mundial.
“Ter tido a oportunidade
de começar a praticar esportes no colégio foi muito importante. Iniciei no futsal e
depois fiz handebol de quadra. Toda a estrutura e os excelentes profissionais foram
fundamentais para eu chegar até aqui”, comentou.
Seu trabalho tem sido
acompanhado, nos últimos seis meses, pelo treinador Aldivan Rodrigues.
O orientador acredita que o
jovem atleta será, nos próximos anos, um dos grandes nomes da modalidade
no Brasil.
“Pedro é um atleta com
um potencial acima da média. Há cerca de seis meses
que acompanha o trabalho,
sua principal qualidade é
a versatilidade. Ele joga de
central, pivô e de lateral,
mesmo em posições diferentes, com a mesma qualidade. Sem dúvidas, é um
atleta que ainda dará muitas
alegrias à Paraíba e ao Brasil” comentou Aldivan Rodrigues, treinador do atleta.
Hoje, às 15h, Pedro Santana bate um papo com as
turmas da Escolinha de
Handebol do Colégio Marista Pio X, onde começou no
esporte e atualmente cursa
a 3ª série do Ensino Médio.

Maria Eduarda, de 17 anos, é uma das judocas de destaque na Paraíba

jiu-jitsu

Luiz Fabiano vai disputar duas competições nos EUA
Foto: Arquivo pessoal

Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

Fabiano vai aos Estados Unidos confiante em fazer história

Após pausa na carreira
de atleta no exterior, devido à pandemia, o lutador e
professor faixa preta de JiuJitsu Luiz Fabiano da Silva
Oliveira, se prepara para
voltar aos Estados Unidos
onde irá disputar dois grandes torneios. O paulistano,
filho de paraibanos, tem
como foco o Chicago Open
e o Houston Open, campeonatos realizados pela International Brazilian Jiu-Jitsu
Federation (IBJJF) já no mês
de maio.

Treinando desde 2017 em
San Jose na Califórnia, na
academia do professor Caio
Terra referência no esporte e
12 vezes campeão mundial
da modalidade, Fabiano ‘Papel’ -como é conhecido no
Jiu-Jitsu graças à leveza com
que realiza os movimentosprecisou parar e voltar para
João Pessoa para cuidar dos
pais, grupo de risco da Covid-19. Com a missão cumprida, o atleta se diz preparado para uma possível
retomada.
“Voltei a treinar no início
do ano e estou bem preparado para voltar e competir”.

garantiu. Os treinos, disse,
foram acontecendo gradativamente, conforme orientação das autoridades em
saúde, houve também um
outro imprevisto, uma lesão no joelho que acompanhava o lutador desde 2018.
“No início da pandemia não
treinei porque estava tudo
fechado, aí no final de 2020
voltei a treinar, mas no início do ano passado agravei
uma lesão no joelho e tive
que operar em junho”.
Dificuldades enfrentadas com sucesso. Agora aos
40 anos e com um currículo importante onde carrega

entre os muitos títulos o de
vice-campeão pan-americano, ouro no Austin Winter
International nas categorias
Absoluto e Pena, ouro no
Austin Summer e no Floripa Winter, além ter sido várias vezes campeão paraibano e norte-nordeste, Fabiano
‘Papel’ voa para os Estados
Unidos cheio de expectativas. “Quanto ao meu futuro, estou focado 100% em
ganhar esses torneios, como
eu disse, esperando cumprir
meu contrato e com boas expectativas sobre o meu futuro, mesmo já tendo data
para retornar ao Brasil”.

Esportes
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em abril

Corinthians terá maratona de jogos
Palmeiras e Boca Juniors estão no caminho do alvinegro em confrontos pela Libertadores e o Campeonato Brasileiro
Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Agência Estado
Eliminado na semifinal
do Campeonato Paulista, o
Corinthians manteve a preparação, ontem, para a maratona de oito jogos em abril,
com direito a duelos com Palmeiras e Boca Juniors. O time
do técnico Vítor Pereira vai ter
compromissos pela Copa Libertadores, Copa do Brasil e
Campeonato Brasileiro.
Apesar da quantidade
grande de partidas, o time de
Parque São Jorge vai sair pouco de São Paulo. O maior problema de logística será logo
no primeiro jogo, dia 5, na Bolívia, diante do Always Red,
na estreia da Libertadores.
A primeira rodada do
Brasileiro será no Rio, frente ao Botafogo, dia 9. Depois
o adversário será o Deportivo Cáli, da Colômbia, na Neo
Química Arena, no segundo
duelo da Libertadores, dia 13.
O time permanece em casa
para encarar o Avaí na segunda rodada do Brasileiro
(dia 16 ou 17), quando o rival
será o Avaí.
O time viaja para o Rio
para o jogo de ida da Copa
do Brasil, frente à Portuguesa, dia 20, e depois encara o
Palmeiras, no Allianz Parque
(dia 23 ou 24), pelo Brasileiro.
Dia 26 será o jogo com o
Boca Juniors pela terceira rodada da Libertadores e o mês
agitado será encerrado no
dia 30, com a partida com o
Fortaleza, em Itaquera, pelo
Brasileiro.
Santos
Apresentado oficialmente
pelo Santos, o zagueiro Maicon exaltou o elenco santista, apesar das dificuldades
enfrentadas pela equipe nos

CSP é o primeiro clube da
Paraíba a virar uma SAF
O Centro Sportivo Paraibano, segundo o dirigente
Josivaldo Alves, se tornou Sociedade Anônima do
Futebol, conforme parceria firmada com os exjogadores Deco, que brilhou na seleção portuguesa
e jogou no Brasil pelo Fluminense, e por Luiz Paulo. O
dirigente não soube precisar o valor do investimento,
apenas se limitou a dizer que 60% das ações do clube
ficam em poder das mãos desses acionistas e 40%
ainda com o Tigre. Não existe um valor fixo diante
do investimento, apenas as despesas mínimas serão
cobertas e outros investimentos como a formação de
garotos em outras categorias. “ Vamos ampliar as
nossas categorias e há tempo que o Deco vem nos
ajudando. Tornar o CSP em empresa é um processo
que foi iniciado desde o ano passado e é o melhor
caminho para o futebol brasileiro”, disse Josivaldo.

Brasil bate o recorde de
pontos nas Eliminatórias
O Corinthians, de Roger Guedes, terá jogos difíceis com o início da Libertadores e Copa do Brasil

últimos meses, e prometeu
mais qualidade ao setor defensivo do time. “Vamos procurar fazer nosso jogo como
sempre procuramos fazer, ser
uma equipe compacta, agressiva”, afirmou. Maicon chegou
ao clube ainda durante a disputa do Paulistão, mas ainda
não estreou. O jogador, portanto, acompanhou de perto os obstáculos da equipe no
Estadual, no qual correu risco
de rebaixamento pelo segundo ano seguido.
Na sua avaliação, a defesa
santista não é o único culpado pela fase difícil da equipe

da Vila Belmiro. “Às vezes a
equipe é bem ofensiva, marca
muitos gols, mas recebe muitos gols também. Muitas vezes colocamos a culpa no setor
defensivo, mas não é o culpado por muitas coisas. No futebol moderno hoje, se você não
correr, não consegue ter o resultado positivo, todos têm
que se ajudar.”
O zagueiro de 33 anos
acredita que o tempo dedicado aos treinos nas últimas
semanas, em razão da queda precoce do Santos no Estadual, já trouxe resultados
para a equipe. “Com este tem-

po de parada, tivemos tempo
proveitoso para nos alinharmos melhor defensivamente”, garantiu.
Decisão
Finalistas do Troféu do
Interior, Botafogo, de Ribeirão Preto e Ituano, de Itu,
decidem o título da competição em jogo único, hoje, às
20h, no estádio Santa Cruz,
em Ribeirão Preto. A partida terá transmissão do YouTube, Premiere e Paulistão
Play. O campeão garante
vaga na Copa do Brasil do
próximo ano.

Congresso

Fifa desiste de proposta de Copa bienal e
avalia mudanças no calendário para 2025
A controversa proposta de
realizar a Copa do Mundo a
cada dois anos não será votada no congresso da Fifa, hoje,
em Doha, no Catar. As negociações vão se concentrar em
ideias alternativas enquanto
os delegados da entidade vão
receber no evento atualizações
das consultas sobre mudanças
no calendário internacional.
A proposta do Mundial
a cada dois anos é defendida pelo presidente da Fifa,

Curtas

Gianni Infantino, e pelo chefe de desenvolvimento global do futebol da entidade,
Arsène Wenger, mas tanto
a entidade quanto Wenger
vêm lidando com muitas críticas da Uefa e dos principais
clubes da Europa.
As discussões sobre reformar o calendário continuam.
O atual acordo sobre as realizações de partidas e torneios
no calendário do futebol internacional termina em 2024.

Até o momento, 27 de 32
seleções garantiram vaga na
Copa do Mundo do Catar.
O sorteio dos grupos acontece amanhã, às 13h (horário
de Brasília). A disposição
dos grupos pode acarretar
em confrontos de campeões
mundiais já na primeira fase
A Alemanha, no pote 2, pode
ficar no caminho do Brasil,
França, Argentina, Inglaterra
e Espanha.
As sete seleções classifica-

das mais bem colocadas no
ranking da Fifa, além do Catar, estarão no pote 1. Já no
segundo pote, estarão os próximos oito classificados com a
melhor posição no ranking. O
pote 3 segue a regra.
No pote 4, além das cinco
seleções de melhor ranqueamento, foram colocados três
países que se classificaram
através da repescagem - um
duelo europeu e outro intercontinental.
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Brasil foi uma das primeiras seleções a carimbar o passaporte para a Copa do Catar, cujo sorteio de grupos será amanhã

Uma trajetória incrível, do começo ao fim. Nessa
terça-feira, o Brasil alcançou a melhor campanha da
história das Eliminatórias Sul-Americanas. Com a
vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia, a Seleção Brasileira
chegou a 45 pontos em 17 jogos e fez a maior
pontuação desde que a competição assumiu esse
formato. A campanha começou e terminou com triunfos
elásticos sobre os bolivianos. Em São Paulo, o Brasil
deu o pontapé inicial rumo ao Catar com um 5 a 0. Até
aqui, foram 17 jogos, 14 vitórias e três empates, com 40
gols marcados e apenas cinco sofridos. Um retrospecto
irretocável. Com a pontuação, a Seleção Brasileira
superou a Argentina, que havia estabelecido o recorde
nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Na
ocasião, os Albicelestes somaram 43 pontos, com 13
vitórias, quatro empates e uma derrota.

Al Rihla é o nome da bola
a ser usada no Mundial
O Mundial do Catar terá uma bola que foi
projetada para ser mais rápida que qualquer
uma de suas antecessoras. A fabricante Adidas
procurou adaptar o equipamento ao jogo moderno
e de velocidade e, para isso, criou um modelo que
ela garante que consegue “viajar mais rápido em
voo” do que as outras bolas. A empresa explica
que o novo design permite que a bola tenha uma
velocidade significativamente maior durante sua
trajetória no ar, mas sem perder a estabilidade,
garantindo uma precisão nos chutes. Batizada
de Al Rihla, que em árabe significa “A Jornada”,
a bola foi projetada nos laboratórios da empresa
na Alemanha e testada em túneis de vento e no
gramado, até chegar ao modelo atual, que rompe
uma tendência das últimas edições de diminuição
no número de gomos.

Copa do Catar já tem 27
seleções qualificadas
Vinte e sete seleções já estão qualificadas
para as disputas do Mundial do Catar, faltando
apenas cinco vagas para completar as 32 seleções.
Da Ásia estão garantidas as seleções do Irâ,
Japão, Coreia do Sul, Catar e Árabia Saudita.
Da África se classificaram Camarões, Gana,
Marrocos, Senegal e Tunísia. Já da Europa temos
Bélgica, Croácia, Dinamarca, Inglaterra, Franca,
Alemanha, Holanda, Polônia, Portugal, Sérvia,
Espanha e Suíça. Da América do Norte, o Canadá
e da América do Sul, Argentina, Brasil, Equador e
Uruguai.
Nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Peru
permanece com chances de disputar sua segunda
Copa do Mundo consecutiva. A equipe de
Ricardo Gareca confirmou a quinta colocação
nas Eliminatórias da América do Sul ao derrotar
o Paraguai por 2 a 0, na última terça-feira, no
estádio Nacional de Lima, pela última rodada.
Com o resultado, o Peru terminou as Eliminatórias
na quinta colocação, com 24 pontos, eliminando
seleções como Colômbia, com 23, e Chile, com 19.
O Paraguai ficou com 16, em oitavo. A vaga, agora,
será disputada na repescagem, jogo único em
junho contra o vencedor de Austrália e Emirados
Árabes Unidos.
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MORTE SEM PUNIÇÃO

Projeto amplia a legítima defesa
Proposta do governo Bolsonaro concede maior amparo jurídico aos profissionais integrantes dos órgãos de segurança
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lara Haje

Agência Câmara

O Projeto de Lei 733/22,
do governo Jair Bolsonaro
(PL), insere no Código Penal a figura do excesso exculpante, estabelecendo que
não será punível o excesso
quando resultar de medo,
surpresa ou perturbação de
ânimo em face da situação.
Segundo o governo, a proposta concede maior amparo jurídico aos profissionais integrantes dos órgãos
de segurança pública. Assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o projeto está
em análise na Câmara dos
Deputados.
“Certo é que os estados
de cansaço e excitação, sem
culpabilidade, dificultam a
observância do cuidado objetivo por um agente inteligente, não se lhe reprovando a inobservância do dever
de cuidado objetivo, em virtude de medo, consternação,
susto, fadiga e outros estados semelhantes”, justifica
o governo.
Hoje, o Código Penal
prevê três hipóteses de
exclusão de ilicitude: não
há crime quando o agente
pratica o fato em estado de
necessidade; em legítima
defesa; e em estrito cumprimento de dever legal ou no
exercício regular de direito.
O Código define legítima
defesa como o ato de quem,
usando moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual
ou iminente, a direito seu
ou de outra pessoa.
Pelo texto do governo,
também será considerada le-
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Rememorando
Molina Ribeiro

H
Proposta é assinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e está em tramitação na Câmara

gítima defesa repelir, usando os meios necessários, ato
de terrorismo; e ainda o porte ou utilização ostensiva,
por parte do agressor ou do
suspeito, de arma de fogo ou
de outro instrumento capaz
de gerar morte ou lesão corporal de natureza grave.
Além de criar a figura do
excesso exculpante e ampliar o conceito de legítima
defesa, o projeto amplia o
conceito de exercício regular de direito, que passará
a abranger a defesa da inviolabilidade do domicílio.
“Busca-se, com isso, conferir segurança à atuação na
hipótese de violação de domicílio, de forma a proteger
de maneira mais eficaz os interesses mais caros à sociedade, como a defesa do seu
patrimônio e da propriedade”, diz o governo.

Aforismo
Foto: Paraibaonline

Ida S teinmüller

“Velho espera para
morrer; idoso tem
projeto de vida”

(Frei Olegário) (Valéria de Almeida)

Mortes na História
1727 — Isaac Newton,
matemático e físico britânico
1869 — Allan Kardec,
codificador francês da doutrina espírita
1913 — John Pierpont Morgan,
banqueiro e financista norte-americano
1924 — Nilo Peçanha, advogado e político
brasileiro, 7o presidente do Brasil

Ainda segundo o projeto, se o delegado de polícia verificar a existência de
qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, poderá, fundamentadamente,
deixar de efetuar a prisão
do agente, sem prejuízo da
investigação cabível, registrada em termo de compromisso a obrigatoriedade de
comparecimento a todos os
atos processuais.
O delegado também poderá deixar de efetuar a prisão do agente que cometeu
erro plenamente justificado
pelas circunstâncias, supondo situação que, se existisse,
tornaria a ação legítima.
O projeto também confere aos profissionais de segurança pública a prerrogativa
de cumprirem pena em dependência isolada dos demais presos. “A medida se

justifica tendo em vista a garantia de resguardo da própria integridade física dos
agentes de segurança pública que têm como função,
em suma, o combate à criminalidade e, uma vez recolhidos à prisão, ficam completamente expostos”, diz o
governo.
Além disso, a proposta
inclui como agravante de
crimes o fato de serem cometidos contra profissionais
da segurança pública e integrantes do sistema prisional.
Em 2019, o chamado pacote
anticrime proposto pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro (PL 882/19) também ampliava o conceito de
excludente de ilicitude, mas
essa parte do pacote foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, que manteve o atual
texto do Código Penal.

Obituário
Vinícius
28/3/2022 – No Sítio São Francisco,
zona rural de Catolé do Rocha
(PB), vítima de descarga elétrica.
Ao ver o pai manusear uma
extensão elétrica que pegou fogo
e na tentativa de ajudá-lo, o jovem
recebeu um forte choque elétrico.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Djenane Machado
23/3/2022 (divulgado em 29/3/2022)
– Aos 70 anos, no Rio de Janeiro
(RJ), de causas não reveladas.
Atriz que fez sucesso em novelas
e filmes. Entre as novelas das
quais participou, uma das mais
conhecidas foi ‘Estúpido Cupido’, em 1976. Outro
papel marcante em sua vida foi a de Bebel, na
primeira versão de ‘A Grande Família’, em 1973.
Estreou na televisão em junho de 1968, na Rede
Globo, com a novela ‘Passo dos Ventos’, de Janete
Clair, vivendo a personagem Hannah.

1980 — Jesse Owens, atleta norte-americano
1993 — Brandon Lee, ator norte-americano
2001 — Eurivaldo Guerra Evangelista (Seu Vavá),
jogador de futebol e dirigente esportivo (PB)
2006 — Giordani Rodrigues, jornalista (PB)
2009 — Raul Alfonsín,
advogado e político argentino
2021 — Jorge Luiz de Lima Santos
(Jorge do Povão), político (PB)
2021 — José Hilton Lopes, médico e político (PB)

Foto: Juarez Rodrigues

Octávio Elísio
28/03/2022 – Aos 82 anos, em
Belo Horizonte (MG), vítima de
atropelamento. Ex-deputado
federal do PSDB por Minas Gerais.
Era fundador do PSDB e membro
histórico do Diretório Estadual de
Minas. Foi deputado constituinte (1987-1991) e,
depois, exerceu como suplente o mandato de 25
de fevereiro de 1997 a 1o de janeiro de 1998. Era
autor do projeto (PL 1258/88) que originou a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

oje, 31 de março, faz seis anos do falecimento
da intelectual Molina Ribeiro, pessoa do meu
bem querer e que tive a honra da sua amizade.
Sua morte abriu uma grande lacuna no meio
social e cultural campinense, mas, particularmente,
foi um abismo ainda maior para mim, pois ela era
uma sócia ativa e verdadeira militante da causa do
Instituto Histórico de Campina Grande, onde ocupava
a cadeira que pertenceu a seu pai: o memorável
Hortensio Ribeiro.
Desde quando assumi a presidência do Instituto
Histórico, em 2012, passei por momentos difíceis. Ora
porque o senso geral não compreendia a importância
do projeto, e ora pelo fato de eu não ter formação de
historiadora, com o agravante ainda de eu ser mulher.
Comi o pão que o diabo amassou, mas nunca desisti.
Sem sede própria, iniciei a cruzada para a
aquisição de um prédio público para implantar a
Casa da Memória, mas, enquanto isso, instalei o
acervo no segundo andar do Chopp do Alemão,
de minha família, para iniciar a catalogação e
higienização desse acervo. Porém, para a minha
decepção, a maioria dos membros do Instituto,
historiadores por excelência, não moviam uma
palha sequer para ajudar ou orientar sobre os
procedimentos adequados. Eu estava sozinha e
começava a dar sinais de desilusão quando, numa
manhã, li no Jornal da Paraíba um artigo sobre o
Instituto e meus esforços para manter o projeto. Quem
assinava era Molina Ribeiro, um texto muito bem
escrito e com uma compreensão tão profunda dos
objetivos da Casa que chega me surpreendi. Eu ainda
não a conhecia bem, a via nas reuniões do Instituto,
mas ela era uma mulher de poucas palavras.
No entanto, esse artigo me veio como uma luz no
fim do túnel, alguém compreendia de fato e valorizava
o que eu estava fazendo e, melhor ainda, era uma
sócia do Instituto. Imediatamente recorri ao arquivo
dos associados para procurar sua ficha de filiação,
onde constaria seu número de telefone. Achei, enfim,
tomei-me de coragem e liguei, ela atendeu, me
identifiquei, agradeci pelo artigo e a convidei para
tomarmos um café juntas.
Na tarde do dia seguinte fomos para o Café
Poético, à margem do Açude Velho, um lugar perfeito
para conversas culturais. Falamos de diversos
assuntos, na verdade eu falava e ela era mais ouvinte
do que falante. Mas estava alcançando tudo que
eu dizia, filtrava minhas palavras, lia meus trejeitos,
afinal, era uma jornalista, e as poucas vezes que
interferiu sempre com um olhar doce, denotava sua
inteligência, eruditismo e vasta cultura. Depois dessa
tarde ficamos amigas, os encontros se multiplicaram,
tínhamos afinidades e era sempre um prazer
conversar com essa mulher sensível, generosa,
agradecida pela vida, ética e de uma simplicidade
que me encantava.
Nos nossos encontros pelos eventos e cafés
da cidade, trocávamos ideias e possibilidades
de alavancar a memória campinense. Molina se
contagiou com minha paixão e tornou-se defensora
incansável do Instituto Histórico, militando na
imprensa, para dar visibilidade ao projeto, e
sempre trazendo boas sugestões com base em suas
experiências como integrante da Facma, do Pen
Club, da Academia de Letras de Campina Grande,
assessora de imprensa da ABS, da Assembleia
Legislativa do Estado, chefe de redação do Diário
da Borborema e do Jornal da Paraíba, onde também
assinava colunas, e ainda escrevia crônicas para o
Correio da Paraíba, jornal A União, Jornal O VIP, portal
Paraibaonline e outros periódicos.
Molina faleceu na data de hoje, em 2016, aos
78 anos, deixando três filhos (Hortênsio, Roberta e
Johana), três livros publicados – ‘Dois momentos da
minha vida’, ‘A mulher através da história’ e ‘Oficio
de escrever e outras vertentes’ – e no prelo deixou
um livro com o título ‘Café da manhã’. Seu papel foi
de tal relevância na cidade que, merecidamente, a
municipalidade a homenageou com um nome de rua
no Bairro de Três Irmãs.
Minha amiga jaz no Cemitério do Monte Santo,
em Campina Grande, mas lá em cima, onde quer
que esteja, tenho certeza de que ainda olha e zela por
este magno projeto que animava nossa amizade nos
últimos anos de sua vida.
Ida Steinmüller é administradora, memorialista
e presidente de honra do Instituto Histórico de
Campina Grande – IHCG

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público
para conhecimento dos interessados, convocar as empresas: A empresa FENIX CAR – LOCAÇÃO
DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 29.773.992/000171, a empresa IRAN ALVES DE SOUZA – ME, cadastrada no CNPJ nº 29.556.538/0001-69, a Srª
FRANCISCA REGINA DE LACERDA, portadora do CPF nº 027.782.724-88, o Sr. DAMIÃO JOSÉ DE
SOUSA, portador do CPF nº 798.478.464-72, o Sr. JOÃO BATISTA BRAZ GONÇALVES, cadastrado
no CPF nº 478.735.404-30, o Sr. JOSÉ GOMES NETO, portador do CPF nº 068.612.964-49, o Sr.
JOÃO GOMES FREIRE FILHO, portador do CPF nº 104.703.564-21, a empresa COMAK LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA, cadastrado no CNPJ nº 20.338.438/0001-91; a empresa JOSÉ
AMANCIO NETO – ME, cadastrado no CNPJ nº 36.770.627/0001-79; a empresa I BENTO SERVIÇOS
E .LOCAÇÕES – ME, cadastrado no CNPJ nº 38.167.542/0001-26; DK CONSTRUÇÕES EIRELI,
cadastrado no CNPJ nº 23.916.946/0001-06; RP CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, cadastrado no
CNPJ nº 34.322.797/0001-65; RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, cadastrado no CNPJ nº
42.092.779/0001-62; LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI, cadastrado no CNPJ nº
17.161.157/0001-00; ERIVANDO DOS SANTOS AMORIM, cadastrado no CNPJ nº 44.169.551/0001-59;
CONSTRUTORA APODI EIRELI, cadastrado no CNPJ nº 17.620.703/0001-15; JMSV CONSTRUÇÕES
EIRELI, cadastrado no CNPJ nº 30.999.688/0001-26, que fará realizar abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO, referente a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022, cuja abertura
será no dia 05.04.2022 às 14:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda,
s/nº, Centro – Aguiar - PB. O não comparecimento de todos ou alguns dos licitantes os envelopes serão
abertos pela comissão de licitação e publicado o resultado na imprensa oficial da mesma forma do aviso.
Demais informações no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3459-1180.
Aguiar-PB, 25 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022
A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de
julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00006/2022, cujo objeto
é contratação de empresa médica para a prestação de serviços com a realização de exames de
radiografias, ultrassonografias, tomografias computadorizadas e outros no Termo de Referência
em anexo ao edital. Tendo como VENCEDORAS e HABILITADAS as empresas: VALE IMAGEM
CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA, cadastrada no CNPJ nº 18.557.568/0001-73, foi
considerada vencedora em vários itens, com o valor de R$ 214.722,00, (duzentos e catorze mil, setecentos e vinte e dois reais), POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA EPP, cadastrada no CNPJ
nº 29.533.180/0001-59, foi considerada vencedora em vários itens, com o valor de R$ 300.292,00,
(trezentos mil, duzentos e noventa e dois reais) e UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 09.442.754/0001-76, cadastrada no CNPJ nº 07.553.129/0001-76,
foi considerada vencedora em vários itens, com o valor de R$ 95.600,00, (noventa e cinco mil e
seiscentos reais). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe
de apoio, não havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será
encaminhado ao ordenador de despesas para fins de adjudicação e homologação.
Aguiar-PB, 30 de Março de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento da Tomada de Preços n° 00016/2022, para contratação de empresa para prestação de
serviços de divulgação em emissora de rádio com alcance e audiência em toda região do Vale do
Piancó, com a finalidade de divulgação de atos oficiais, prestação de contas dos atos administrativos, avisos, decretos, serviços, obras e outras divulgações de interesse público das diversas
Secretarias, órgãos e departamentos municipais, e ADJUDICO o seu objeto à empresa RÁDIO
CIDADE DE PIANCÓ LTDA ME, CNPJ n° 08.606.071/0001-44, com proposta no valor mensal de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
Aguiar - PB, 30 de março de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
torna-se público que foram consideradas INABILITADAS as empresas F. COSTA CONSTRUÇÕES,
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME e AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP,
cadastrada no CNPJ nº 29.828.673/0001-16, sendo considerada HABILITADA a empresa JHONATAN
ANDRADE DA SILVA EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ nº 34.955.075/0001-48, MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 26.781.189/0001-90, JOSÉ ROMESON
FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 36.158.514/0001-17,
DEL ENGENHARIA EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33, CONSTRUTORA
PRINCESA DO VALE EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 15.233.791/0001-77, CL CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 09.335.002/0001-06 e COVALE CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 11.170.603/0001-58. Dos atos decorrentes do
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da
decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a comissão de
licitação convoca os licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas de preços que
será realizada no dia 08 de abril de 2022, às 07:30 horas.
Aguiar-PB, 30 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
torna-se público que foram consideradas INABILITADAS as empresas F. COSTA CONSTRUÇÕES,
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME e AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP,
cadastrada no CNPJ nº 29.828.673/0001-16, sendo considerada HABILITADA a empresa JHONATAN
ANDRADE DA SILVA EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ nº 34.955.075/0001-48, MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 26.781.189/0001-90, JOSÉ ROMESON
FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 36.158.514/0001-17,
DEL ENGENHARIA EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33, CONSTRUTORA
PRINCESA DO VALE EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 15.233.791/0001-77, CL CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 09.335.002/0001-06 e COVALE CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 11.170.603/0001-58. Dos atos decorrentes do
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da
decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a comissão de
licitação convoca os licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas de preços que
será realizada no dia 08 de abril de 2022, às 07:30 horas.
Aguiar-PB, 30 de Março de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
OBJETO: Obra civil pública de abastecimento e perfuração de poços nas comunidades Serrinha
e Catolé no município de Alagoinha. CONVOCA os interessados para comparecer à reunião de
abertura das Propostas de Preço do processo acima citado, que ocorrerá no dia 04/04/2022 às
09:00hs na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha. Maiores informações
no e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno,
39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.
Alagoinha, 30 de março de 2022.
RITA DE CÁSSIA TRAJANO MACENA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar. FUNDAMENTO
LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Araruna/
Recursos Federais: 02.000 – Poder Executivo 2.050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Fichas: 12
361 0005 2012 MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% 12 361 0005 2013
MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE 12 361 0015 2014 MANUT.DO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR–PNAE Elemento de Despesa: 3.3.30.90.99 – Material
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00037/2022 - 30.03.22 - ADRIANO FELINTO DA SILVA - R$
20.000,00; CT Nº 00038/2022 - 30.03.22 - COOP DOS AGRICULTORES FAMILIARS DO MUNICÍPIO
DE BANANEIRAS - R$ 102.400,00; CT Nº 00039/2022 - 30.03.22 - COOPERATIVA REGIONAL
DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES - R$ 102.400,00.
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção,
atualização de banco de dados do site e acompanhamento do SIC da Câmara Municipal de Areia–PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios
do Município de Areia: 01.010 Câmara Municipal de Areia; 01 031 0001 2002 Manutenção do Funcionamento das Atividades Legislativas – Objetivo: Manutenção do Funcionamento das Atividades
Legislativas, 15001000 Recursos Livres (Ordinário), 3190.00 Aplicações Diretas; 3390.00 Aplicações
Diretas; 000012 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até o final
do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: CAMARA Municipal de Areia e: CT
Nº 00004/2022 - 07.03.22 - SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS 03305919400 - R$ 11.000,00.
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV0003/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV0003/2022,
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção,
atualização de banco de dados do site e acompanhamento do SIC da Câmara Municipal de Areia–
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SYLVINO MAGNO
SOARES MARTINS 03305919400 - R$ 11.000,00.
Areia - PB, 16 de Fevereiro de 2022
IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS
Presidente da Câmara
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 13:30 horas do dia 12 de Abril de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de
transporte, destinado a Secretaria de Educação deste município. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com.
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf.
Baia da Traição - PB, 30 de Março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Abril de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS: (RUA PROJETADA 01,
RUA PROJETADA 02, RUA PROJETADA 03, RUA PROJETADA 04, RUA PROJETADA 05, RUA
PROJETADA 06, RUA PROJETADA 07 E RUA PROJETADA 08), NO MUNICÍPIO DA BAÍA DA
TRAIÇÃO–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.
Baia da Traição - PB, 30 de Março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Presidente da Comissão

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 31 de março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de
transporte escolar, destinado a rede de ensino municipal, junto a Secretaria de Educação deste
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº
06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.
br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.
Baia da Traição - PB, 30 de Março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2022 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0027/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA,
no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0027/2022–PMBV,
embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do
Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o
procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: JOSÉ IDEOTONIO CAVALCANTEI,
CNPJ:04.385.543/0001-25, no valor total de R$ 43,630,00,00 (Quarenta e três mil seiscentos e trinta
reais ), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, (GÁS DE COZINHA, PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS MUNICÍPAIS DE BOA VENTURA-PB,
em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos
termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.
Boa Ventura - PB, 14 de março de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA
SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK–UP, CABINE SIMPLES, 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM. 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: 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 07:00 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; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Belém - PB, 30 de Março de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE
PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, POR
OCASIÃO DA SEMANA SANTA DO ANO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME - R$ 107.940,00.
Belém - PB, 30 de Março de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0010/2022 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0034/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, no
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 0010/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0037/2022–PMBV, embasado
na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em
cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o procedimento de
dispensa de licitação, em favor da empresa: GUILHERME ALVARENGA GALDINO11184455465 ,
CNPJ:45.525.738/0001-00, no valor total de R$ 11.400,00 (Onze Mil e Quatrocentos Reais ), cujo
objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA PARA
ALIMENTAÇÃO DAS INFORMÇÕES INSTITUCIONAIS DO SITIO ELETRÔNICO OFICICAL DE
BOA VENTURA/PB., em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento
de contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.
Boa Ventura - PB, 23 de março de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0024/2022 – PMBV
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA PARA
ALIMENTAÇÃO DAS INFORMÇÕES INSTITUCIONAIS DO SITIO ELETRÔNICO OFICICAL DE
BOA VENTURA/PB.
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0010/2022 –
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0034/2022 – PMBV
DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 23/03/2022, 12 Meses
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRATADO: GUILHERME ALVARENGA GALDINO11184455465, CNPJ Nº 45.525.738/0001-00
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 11.400,00 (Onze Mil E Quatrocentos reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2022 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0037/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA,
no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0037/2022–PMBV,
embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do
Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA
o procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES
FERREIRA , CNPJ:02.343.144/0001-76, no valor total de R$ 48.929,00,00 (Quarenta e Oito Mil
Novecentos e Vinte Nove Reais ), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPRIMENTOS, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOA
VENTURA/PB, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de
contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.
Boa Ventura - PB, 21 de março de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2022 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0032/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA,
no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0032/2022–PMBV,
embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do
Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o
procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: FERNANDO SOARES DE SANTANA, CNPJ:17.432.126/0001-38, no valor total de R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e Quinhentos
reais ), cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, em consequência, fica
convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, caput,
do citado diploma legal.
Boa Ventura - PB, 17 de março de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2022 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0031/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, no
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 007/2022–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0031/2022–PMBV, embasado
na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em
cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o procedimento de
dispensa de licitação, em favor da empresa: DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME
, CNPJ: 11.426.166/0001-90, no
valor total de R$ 49.203,81 (Quarenta e nove mil duzentos e três mil e oitenta e um centavos ), cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS
LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA
VENTURA- PB, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de
contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.
Boa Ventura - PB, 18 de março de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0019/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB.
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 –
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0032/2022 – PMBV
DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 17/03/2022, 12 Meses
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRATADO: FERNANDO SOARES DE SANTANA, CNPJ Nº 17.432.126/0001-38
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos Reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0037/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO
DE SUPRIMENTOS, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB.
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 –
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0037/2022 – PMBV
DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 21/03/2022, 12 Meses
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRATADO: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA, CNPJ Nº 02.343.144/0001-76
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 48.929,00 (Quarenta e Oito Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0018/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, (GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DAS SECRETÁRIAS MUNICÍPAIS DE BOA VENTURA-PB.
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 –
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0027/2022 – PMBV
DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 14/03/2022, 12 Meses
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRATADO: JOSÉ IDEOTONIO CAVALCANTI, CNPJ Nº 04.385.543/0001-025
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 43,630,00 (Quarenta e Três Mil Seiscentos e Trinta Reais).
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0020/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE BOA VENTURA- PB.
PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 –
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0031/2022 – PMBV
DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: 12 meses
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAIS LTDA-ME, CNPJ: 11.426.166/0001-90
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 49.203,81 (quarenta e nove mil duzentos e três reais e oitenta
e um centavos).
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE EDITAL
LEILÃO N.º 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB torna público para conhecimento dos
interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade
Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2022 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro
Oficial o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 010/2014. O leilão será realizado no dia 18/04/2022 às 10h00, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada à Av.
Gov. Pedro Moreno Gondim, s/n, – Centro, Borborema-PB, presencialmente e online no site: www.
lancecertoleiloes.com.br. Maiores informações, disponíveis com o Leiloeiro Oficial (83) 98787-8175
ou no site: www.lancecertoleiloes.com.br.
Borborema, 28 de março de 2022.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO
PREFEITA CONSTITUCIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO RETIFICAÇÃO
Ratificação do Ato de Dispensa 2.05.009/2022
Na Ratificação publicada no DOE no dia 19 de março de 2022 pág 19 e no JORNAL A UNIÃO
no dia 19 de março de 2022 pág 25, ONDE LÊ-SE : 16000000, LEIA-SE : 16600000.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.010/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº
2.05.010/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação
com a pessoa jurídica: para LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE
PÚBLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – até 31 de dezembro de 2022, em razão da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, com CNPJ:
07.553.129/0001-76, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 17.400,00
(Dezessete mil e quatrocentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária:
Funcional Programática: 08.122.2001.2141 (Ações FMAS). Elemento da Despesa: 3390.40. Fonte
de Recursos: 15001000.
Campina Grande, 02 de março de 2022.
Valker Neves Sales
Secretário de Assistência social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.012/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município
nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de
Dispensa nº 2.05.012/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas
à contratação com a pessoa jurídica: PARA A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE
CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – até 31 de dezembro de 2022, em razão da empresa PUBLIC SOFTWARE
INFORMÁTICA LTDA , com CNPJ: 07.553.129/0001-76, embasada no art. 24, inciso II, da lei
nº 8.666/93, no valor total de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2142
(Ações programas aprovados pelo conselho). Elemento da Despesa: 3390.40. Fonte de
Recursos: 15001000.
Campina Grande, 17 de março de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário de Assistência social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.011/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município
nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.011/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à
contratação com a pessoa jurídica: , para Implantação E Suporte De Sistemas Informatizados
De Folha de Pagamento Para Utilização Na Secretaria Municipal De Assistência Social – até 31
de dezembro de 2022, em razão da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA , com
CNPJ: 07.553.129/0001-76, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de
R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação
Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141 (Ações FMAS). Elemento da Despesa:
3390.40. Fonte de Recursos: 15001000
Campina Grande, 02 de março de 2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário de Assistência social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.019/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.019/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES:
FMAS/SEMAS/PMCG E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO CONTRATUAL:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS
INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.011/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93,
ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141 ELEMENTO DE DESPESA:
3390.40. FONTE DE RECURSOS: 15001000, SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E PUBLIC
SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PROCURADOR
COSME QUEIROGA CAMBOIM. VALOR GLOBAL: R$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 02/03/2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.020/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.020/2022/CSL/FMCA/SEMAS/PMCG. PARTES: FMCA/SEMAS/PMCG E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO CONTRATUAL:
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE
2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.012/2022/CSL/FMCA/SEMAS/
PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2142 ELEMENTO
DE DESPESA: 3390.40. FONTE DE RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES
SALES E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU
PROCURADOR COSME QUEIROGA CAMBOIM. VALOR GLOBAL: R$ 17.400,00 (DEZESSETE
MIL E QUATROCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 17/03/2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.018/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.018/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES:
FMAS/SEMAS/PMCG E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO CONTRATUAL:
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER
AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.010/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24,
II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141 ELEMENTO DE DESPESA:
3390.40. FONTE DE RECURSOS: 15001000, SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E PUBLIC
SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PROCURADOR
COSME QUEIROGA CAMBOIM. VALOR GLOBAL: R$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 02/03/2022.
VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ESTIVAS, CEREAIS E PROTEÍNAS DESTINADOS À
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ–ESCOLA E EDUCAÇÃO INFANTIL. Abertura da sessão
pública: 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@
gmail.com. Edital: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Capim - PB, 30 de Março de 2022
ANTÔNIO JOSE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO (EM
MATERIAIS DESCARTÁVEIS) DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PACIENTES, FUNCIONÁRIOS
E OUTROS AUTORIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONDE/PB;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROZELI BARBOSA
GUEDES EIRELI - R$ 17.320,00.
Conde - PB, 30 de Março de 2022.
VANESSA MEIRA CINTRA
Secretária de Saúde
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A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 31 de março de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO E DE RODAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO 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: Odontomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares
Ltda - ME - CNPJ 09.478.023/0001-80. 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, 29 de Março de 2022.
RILDO BRASIL MACIEL
Presidente da Comissão.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO (EM
MATERIAIS DESCARTÁVEIS) DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PACIENTES, FUNCIONÁRIOS
E OUTROS AUTORIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONDE/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CONDE/PB – 4.0100.10.122.0042.2058/ 4.0100.10.122.0042.2059/ 4.0100.10.301.0034.2061/
4 . 0 1 0 0 . 1 0 . 30 2 .0 0 4 1 .2 0 6 4 / 4.0 100.10.302.0041.2065/ 4.0100.10.304 .00 4 3.2 068/
4.0100.10.305.0043.2069/ – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 29/06/2022. PARTES CONTRATANTES:
Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00037/2022 - 30.03.22 - ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI - R$ 17.320,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00004/2022,
para o dia 18 de Abril de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB. Informações: no horário das 08:00 as 11:00
horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3306–1057.
E-mail: cplcoxixola@gmail.com.
Coxixola - PB, 30 de Março de 2022
VANDSO NEY DE AMORIM BRITO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00016/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, com a inclusão de
condutor, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape, conforme termo de referencia; ADJUDICO o seu objeto a: ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 - R$
158.400,00; EZEQUIAS JOSE DE SOUZA 19101201468 - R$ 158.328,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Março de 2022
MARIA DAS DORES DE SOUZA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de locação de veículos, com a inclusão de condutor, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape, conforme termo de
referencia; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 - R$ 158.400,00; EZEQUIAS JOSE DE SOUZA 19101201468 - R$ 158.328,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 30 de Março de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA AKYSCAN, UM LEITOR BIOMÉTRICO,
UM PAD DE ASSINATURA AK–560 E UM KIT CENÁRIO PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO A
FIM DE ATENDER ESTA EDILIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o
seu objeto a: AKIYAMA S.A. – INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
E SISTEMAS - R$ 19.790,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 30 de Março de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA
AKYSCAN, UM LEITOR BIOMÉTRICO, UM PAD DE ASSINATURA AK–560 E UM KIT CENÁRIO
PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO A FIM DE ATENDER ESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO:
Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 30/03/2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 11 de Abril
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022,
que objetiva: Aquisição de unidade móvel de saúde 0 km, para melhor atender as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde de Curral de Cima, de acordo com a Proposta n. º17945.598000/1210–02
– Ministério de Saúde, conforme Termo de Referência. Justificativa: Razões de interesse público.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB. Telefone: (83) 98708–0527. E-mail: getulio82@
gmail.com.
Curral de Cima - PB, 30 de Março de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás de cozinha
– GLP destinados a diversas secretarias deste município 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 Federal nº 1.459/07; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min
Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: esperanca.
cpl2017@gmail.com. Edital: https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/.
Esperança - PB, 30 de Março de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00020/2022
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00020/2022,
que objetiva: Locação de Imóvel localizado na Rua Severino Porpino da SIlva, nº 116 - Bairro
Nordeste 2 - Guarabira/PB para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao
período de março a dezembro de 2022.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: ALINE FERREIRA DE PONTES ANDRADE– R$ 18.000,00 - Dezoito Mil Reais.
Guarabira - PB, 08 de março de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das
16h00min (horário de Brasília) do dia 13 de Abril de 2022, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para:
AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MELHOR FUNCIONAMENTO
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. Recursos previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007
e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
Guarabira - PB, 30 de Março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das
16h00min (horário de Brasília) do dia 13 de Abril de 2022, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para:
AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MELHOR FUNCIONAMENTO
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. Recursos previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007
e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. E-mail: licitacaocplguarabira@gmail.com e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
Guarabira - PB, 30 de Março de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Severino Porpino da Silva, nº 116 - Bairro Nordeste
2 - Guarabira/PB para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao período
de março a dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00020/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022
- 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ALINE FERREIRA DE PONTES
ANDRADE- R$ 18.000,00 - Dezoito Mil Reais. - CT Nº 00111/2022 – 08/03/2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00020/2022.
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Severino Porpino da SIlva, nº 116 - Bairro
Nordeste 2 - Guarabira/PB para funcionamento da Creche Municipal Elsa Belarmino referente ao
período de março a dezembro de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO: PREFEITO, em 08/03/2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA
PREFEITO

Publicidades

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médico hospitalares, e outros para melhor
atender as necessidades da Secretaria de Saúde para o exercício de 2022. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS:
16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2002.2087 – Manter Atividades de outros programas de saúde 10.301.2002.2088 – Manutenção ASPS– BLC Custeio:
atenção básica (PAB) 10.303.2002.2094– Manutenção ASPS – BLC Custeio: A farmacêutica
3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo
Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00132/2022 - 15.03.22 - ALLMED DISTRIBUIDORA
E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 140.016,90; CT Nº 00133/2022 15.03.22 - ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES - R$
558.854,30; CT Nº 00134/2022 - 15.03.22 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 27.600,00;
CT Nº 00135/2022 - 15.03.22 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$
387.100,00; CT Nº 00136/2022 - 15.03.22 - FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉD. E
HOSPITALARES LTDA - R$ 257.791,50; CT Nº 00137/2022 - 15.03.22 - GRADUAL - COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA - R$ 67.880,00; CT Nº 00138/2022 - 15.03.22 - HOSPDENTE COMERCIO
DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA - R$ 21.012,90; CT Nº 00139/2022 - 15.03.22 - JOSÉ
NERGINO SOBREIRA - R$ 90.413,60; CT Nº 00140/2022 - 15.03.22 - MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - R$ 136.360,00; CT Nº 00141/2022
- 15.03.22 - MEGAMED COMÉRCIO LTDA - R$ 153.989,00; CT Nº 00142/2022 - 15.03.22 MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$
916.036,20; CT Nº 00143/2022 - 15.03.22 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 74.913,00; CT Nº 00144/2022 - 15.03.22 - R D F DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 3.822,00; CT Nº 00145/2022 - 15.03.22 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$
117.856,80; CT Nº 00146/2022 - 15.03.22 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS
E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 26.361,49.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a prorrogação por mais 05 ( Cinco)
meses contados do término do prazo de vigência do termo de contrato de nº 00204/2021 datado
de 20/04/2020 e com termino de vigência em 20/09/2021, Proveniente da TOMADA DE PREÇOS
01.2021 e conforme primeiro aditivo de prazo com vigência até 20/02/2022 celebrado entre as partes,
objetivando a Contratação de empresa do ramo pertinente para Contratação de empresa no ramo
pertinente para construção de quadras esportivas descobertas, localizadas na Rua Lodônio R. de
Bulhões no Bairro do Cordeiro e na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira no Bairro do Juá, conforme
CR 1028.709-24/2016 ME , conforme termo de referência.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35 – DANIELE
NUNES ARAÚJO
JUSTIFICATIVA:
Devido aos atrasos decorrentes das restrições no período de pandemia da COVID-19, bem
como aos atrasos decorrentes da execução por parte da empresa ficou prejudicada a conclusão
do objeto no prazo inicialmente contratado.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 18.02.2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:18/06/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 11.2019.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a prorrogação por mais 12 ( doze)
meses contados do término do prazo de vigência do termo de contrato de nº 00063/2022 datado
de 03/032020 e com termino de vigência em 03/02/2021, e conforme primeiro aditivo de prazo com
vigência até 04/02/2022 celebrado entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo
pertinente para execução de pavimento em paralelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas ruas do município, apenas mão de obra, conforme termo de referência,
conforme material em anexo
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI – CNPJ: 17.809.782/000107 - ROBERTO RIVELINO CLAUDINO DE SOUSA
JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 04.02.2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:04/02/2023
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
Nº TERMO ADITIVO: 02.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 121/2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00027/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou
locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 02.2022, tem por objeto, o acréscimo
de 8,15% (oito virgula quinze por cento) ao preço do litro da gasolina, e o acréscimo de 25% (vinte
e cinco por cento) ao preço do litro de óleo diesel S10, ficando:
R$ 7,13 – litro do óleo diesel S10, preço anterior: (R$ 5,79) – Contrato Inicial
R$ 7,24 – litro da gasolina comum, preço anterior: (R$ 6,69) – Contrato Inicial
DATA RATIFICAÇÃO: 18.02.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 02.2022: 15.03.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2021.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 21,54%% sobre o valor
total do contrato de R$ 190.481,43 (Cento e Noventa Mil quatrocentos e oitenta e hum reais e quarenta e três centavos), no valor de R$ 41.039,03 (Quarenta e Hum Mil e trinta e nove reais e três
centavos), resultando no valor de 231.520,47 (duzentos e trinta e um mil quinhentos e vinte reais
e quarenta e sete centavos). conforme a justificativa técnica em anexo, celebrado entre a Prefeitura
MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e a empresa CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 33.777.036/0001-35- para o Contrato nº 00204/2021, datado de 20.04.2021, proveniente
da TOMADA DE PREÇOS 01.2021, objetivando a Contratação de empresa do ramo pertinente para
Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de quadras esportivas descobertas,
localizadas na Rua Lodônio R. de Bulhões no Bairro do Cordeiro e na Av. Juscelino Kubitschek de
Oliveira no Bairro do Juá, conforme CR 1028.709-24/2016 ME Regime de execução empreitada
por preço unitário, tipo menor preço global.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35 – DANIELE
NUNES ARAÚJO
JUSTIFICATIVA: Durante a execução da obra, verificou-se a necessidade de melhorias adicionaisna referida obra bem como a adição de itens não especificados na planilha original, acarretando em
acréscimos, nos itens inicialmente contratados conforme planilha de adequação em anexo, gerando
um acréscimo de 21,54% no valor contratual que corresponde a R$ 41.039,03 ( quarenta e um mil
e trinta e nove reais e três centavos), resultando em um novo valor contratual de R$ 231.520,47
(duzentos e trinta e um mil quinhentos e vinte reais e quarenta e sete centavos).
DATA TERMO ADITIVO: 28/03/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE PROCESSO SELETIVO
PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Secretária de Administração e Planejamento, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberto o Processo
Seletivo nº. 002/2022, cujo objeto é o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINA-SE À
SELEÇÃO DE AGENTE SOCIAL DE CULTURA E ARTES, AGENTE SOCIAL DE ATIVIDADES
RECREATIVAS, CUIDADOR SOCIAL, AUXILIAR DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS, OPERADOR
DE MÁQUINAS PESADAS, TECNICO EM AGROPECUÁRIA, SECRETARIA JUNTA MILITAR,
TÉCNICO DE LABORATÓRIO, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ENFERMEIRO – COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CIRURGIÃO DENTISTA (PACIENTES
ESPECIAIS), ODONTOLOGO ENDODONTISTA, MEDICO CARDIOLOGISTA, MEDICO CLINICO GERAL, MEDICO - CLINICO GERAL – PSF, GINECOLOGISTA , PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL, REGENTE DE ENSINO I EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
E SUPERIOR DO QUADRO TEMPORÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO,
PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS ODONTOLÓGICAS NOS
CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEOS), DE ATIVIDADES DE APOIO
À ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF NO MUNICÍPIO DE GURJÃO - ATIVIDADES
VINCULADAS AS AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS VINCULADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS
ATIVIDADES EDUCACIONAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS,
E AINDA OUTRAS ATIVIDADES A AFINS ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME
O CASO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – EDITAL 002/2022. Data de
abertura: 25/03/2022. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no
site: http://www.gurjao.pb.gov.br, Inscrições no período de 30 de março a 01 de abirl de 2022,
à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do
e-mail: muncipiogurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 14:00
Gurjão, 25 de março de 2022
JOSÉ ELIAS BORGES BATISTA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de locação de horas máquinas, tipo trator,
destinados a atender as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00105/2022 - 24.03.22 - DIEGO
ROSEMBERG DE SANTANA SILVA - R$ 53.000,00.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00006/2022. OBJETO: Contratação de empresa para
os serviços de locação de horas máquinas, tipo trator, destinados a atender as necessidades da
Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Agricultura. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 23/03/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:30 hs do dia 05 de Abril
de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022,
que objetiva: Contratação de empresa especializada para ação didática complementar integrada as
atividades escolares da rede municipal de ensino, com oferta de Curso de Língua Estrangeira para
alunos matriculados nas Unidades de Ensino Municipal Itatuba – PB, como parte de um conjunto
de ações educativas que compõem o processo ensino–aprendizagem. Justificativa: Razões de
interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no seguinte
endereço - Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB. Telefone: (083) 3398–1020.
E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br.
Itatuba - PB, 30 de Março de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Abril de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada
em confecção/execução de serviços gráficos objetivando atender as necessidades das diversas
secretarias do município de Jericó/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 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores
das referidas normas. Informações: no horário 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.
Jericó - PB, 30 de Março de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença
Prévia N° 1523-22-JP-LAP para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PARQUE PORTAL DO SOL, em
João Pessoa - PB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
2º AVISO DE REABERTURA
PROCESSO Nº 13.709/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.085/2020
CHAVE CGM: SIQM-XKYV-MQYK-HWXY
DATA DE ABERTURA: 12/04/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM PARA
ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeira, Sra. Franciny
do Nascimento Leal, nomeado pela Portaria nº 043/2021, vem por meio deste tornar público, para
conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação na modalidade Pregão Eletrônica, sob
o critério do menor preço por item. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo
prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número
da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às
17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: SUS/
ORDINÁRIOS/TRANSF.REC.ESTADO.PROG.SAÚDE. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013,
8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e
alterações posteriores.
João Pessoa, 29 de março de 2022.
Franciny do Nascimento Leal
Pregoeira da CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 27.846/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.007/2022
CHAVE CGM: LWA4-OJ7H-Y5BY-AF2M
DATA DE ABERTURA: 12/04/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETRLÍTICAS DE GRANDE VOLUME, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE
JOÃO PESSOA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, HOSPITAIS, REDE ESPECIALIZADA
(POLICLÍNICAS, SAMU E CEO’s), UPAS E ZOONOSES.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Danilo
Coêlho Rodrigues, nomeado pela Portaria nº 043/2021, vem por meio deste tornar público, para
conhecimento dos interessados, que fará a licitação na modalidade Pregão Eletrônica, sob o critério
do menor preço por item. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito
na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da UASG
926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no Fone:
(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013,
8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e
alterações posteriores.
João Pessoa, 29 de março de 2022.
Danilo Coêlho Rodrigues
Pregoeiro da CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 26989/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.002/2022
CHAVE CGM: 5XJT-OR19-D91U-U7UT
DATA DE ABERTURA: 12/04/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, CONTEMPLADAS EM DECISÃO JUDICIAL E ACP Nº 004.0918-15.2013.815.200,
NO DECORRER DO ANO DE 2022.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Jackson Wellcker
da Costa Teixeira Azevedo torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das
13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
João Pessoa, 29 de março de 2022.
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo
Pregoeiro da CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.013/2022
Chave CGM: AWGP-5DAI-DPQA-7HB8
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE PATINETE COM
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA – SEMUSB, CONFORME CONDIÇÕES
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/090542.
Data da sessão: 13/04/2022
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, 30 de março de 2022.
Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 25.522/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.003/2022
CHAVE CGM: 5ZEJ-G7LI-99JQ-S07W
DATA DE ABERTURA: 18/04/2022 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DESTINADAS
AS UNIDADES HOSPITALARES E AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Jackson Wellcker
da Costa Teixeira Azevedo torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das
13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
João Pessoa, 30 de março de 2022.
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo
Pregoeiro da CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06.014/2022
CHAVE GGM: FBRL-C83J-Z6OB-I3KM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES,
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/081456.
Data da sessão: 14/04/2022
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, 30 de março de 2022.
Lucélia Alves Silva
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
3º AVISO DE REABERTURA
PROCESSO Nº 25.438/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.096/2021
CHAVE CGM: R3V7-DLI2-JD3X-4THS
DATA DE ABERTURA: 13/04/2022 – ÀS: 09:30hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR - SONDAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Rayza
Crispim Andrade, nomeado pela Portaria nº 043/2021, vem por meio deste tornar público, para
conhecimento dos interessados, que fará a licitação na modalidade Pregão Eletrônica, sob o
critério do menor preço por item. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo
prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número
da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às
17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação legal:
Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº
4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
João Pessoa, 30 de março de 2022.
Rayza Crispim Andrade
Pregoeira da CSL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça
Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação
de empresa para aquisição de trator agrícola destinado a secretaria de agricultura do Município
de Juru PB. Recursos financeiros através do CONVÊNIO /MAPA Nº 913737/2021. Abertura da
sessão pública: 09:30 horas do dia 12 de Abril de 2022. Início da fase de lances: 09:35 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; 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) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br;
www.portaldecompraspublicas.com.br.
Juru - PB, 31 de março de 2022.
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM COMUNIDADES CHÃ DO MARINHO
E QUICÊ, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR, conforme tabela abaixo:
Participantes

Unid.

Quant.

Vl. Unit.

Vl. Total

Class.

GMF CONSTRUCOES SERVICOS E
LOCACOES LTDA

UND

1

403.116,50

403.116,50

1

ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI

UND

1

408.190,01

408.190,01

2

CONCRENOR CONSTRUCOES DO
NORDESTE LTDA – ME

UND

1

411.284,78

411.284,78

3

TORRES CONSTRUCOES LTDA – EPP

UND

1

414.379,70

414.379,70

4

HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO
MENDES – ME

UND

1

418.793,80

418.793,80

5

EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI

UND

1

418.793,94

418.793,94

6

DUARTE MARTINS CONSTRUCOES,
SERVICOS E LOCACOES LTDA

UND

1

429.167,34

429.167,34

7

APN CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI

UND

1

432.201,85

432.201,85

8

MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA –

UND

1

455.363,34

455.363,34

9

MATRIX CONSTRUTORA EIRELI – EPP

UND

1

464.402,30

464.402,30

10

ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

UND

1

468.533,54

468.533,54

11

SENA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME

UND

1

471.962,91

471.962,91

12

PR CONSTRUCOES EIRELI

UND

1

477.609,00

477.609,00

13

CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI

UND

1

478.313,48

478.313,48

14

F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS
E LOCACOES EIRELI

UND

1

492.917,36

492.917,36

15

CONSTRUTORA R & R LTDA

UND

1

502.881,83

502.881,83

16

MAC CONSTRUTORA EIRELI

UND

1

507.726,53

507.726,53

17

DEA CONSTRUCOES E LOCACOES
EIRELI

UND

1

511.758,20

511.758,20

18

T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

UND

1

519.132,84

519.132,84

19

R F SERVICOS DE CONSTRUCAO
CIVIL EIRELI

UND

1

523.547,95

523.547,95

20

FM SERVICOS LTDA

UND

1

523.547,95

523.547,95

21

Obs.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:30 horas do dia 14 de
Abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de
oxigênio para uso medicinal, com fornecimento de cilindros em comodato, destinado a suprir
os atendimentos a população e SAMU, com entrega sob demanda, através da Secretaria de
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Marcação - PB, 30 de Março de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Abril de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais
de expediente diversos, destinado para diversas secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde deste
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº
0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Marcação - PB, 30 de Março de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário
das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com.
Lagoa Seca - PB, 30 de Março de 2022
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE TEATRO NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA – PB, CONFORME CR 1072.724–88/2020.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR, de acordo com a classificação do quadro abaixo:
Participantes

Unid.

Quant.

Vl. Unit.

Vl. Total

Class.

TORRES CONSTRUCOES LTDA – EPP

UND

1

729.465,79

729.465,79

1

GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA

UND

1

737.169,27

737.169,27

2

MATRIX CONSTRUTORA EIRELI – EPP

UND

1

749.301,65

749.301,65

3

APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

UND

1

750.096,97

750.096,97

4

ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

UND

1

753.548,72

753.548,72

5

CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA UND

1

790.135,12

790.135,12

6

F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI

UND

1

815.788,41

815.788,41

7

A. B. CONSTRUCOES EIRELI

UND

1

860.062,42

860.062,42

8

T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

UND

1

862.887,69

862.887,69

9

CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE
LTDA – ME

UND

1

867.253,23

867.253,23

10

FM SERVICOS LTDA

UND

1

867.253,23

867.253,23

11

R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

UND

1

867.253,23

867.253,23

12

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário
das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com.
Lagoa Seca - PB, 30 de Março de 2022
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP000014/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000014/2022,
que objetiva: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades
do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de
n.º 41.389, de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021 e
conforme Convênio celebrado com o Governo do Estado da Paraíba de n.º 056/2021. ; RATIFICO
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: THAILSON ANISIO SOARES- R$
18.000,00 – Dezoito Mil Reais.
Logradouro - PB, 30 de março de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP000015/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000015/2022, que
objetiva: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades do município,
no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º 41.389, de 30 de
junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021 e conforme Convênio celebrado
com o Governo do Estado da Paraíba de n.º 056/2021. ; RATIFICO o correspondente procedimento e
ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ ROBERTO FERNANDES DA SILVA- R$ 18.000,00 – Dezoito Mil Reais.
Logradouro - PB, 30 de março de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO, através da Comissão Permanente de Licitação,
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar no dia 18.04.2022 às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Av. Francisco Gomes, 06, Centro – Logradouro/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS DE N.° 01.2022, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para construção
de Creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, com base no Programa Paraíba Primeira
Infância, conforme termo de referência. Recursos Próprios / Convênio com o Governo da Paraíba
de n.º 488/2021. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário
compreendido entre 08h00min e 12h00min.
Logradouro, 29 de março de 2022
JOSÉ ADRIANO DE LIMA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN0006/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN0006/2022,
que objetiva: Prestação de Serviços Técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de
natureza singular, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social em acompanhamento de processos
e outros conforme a demanda do setor responsável no período de março a dezembro de 2022.;
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARINALDO BEZERRA
PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 33.068.444/0001-18 – Valor Mensal: R$
2.000,00 (Dois Mil Reais) e no período Março a dezembro de 2022 - R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).
Logradouro - PB, 30 de março de 2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de
natureza singular, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social em acompanhamento de processos
e outros conforme a demanda do setor responsável no período de março a dezembro de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN0006/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / OUTROS: – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E MARINALDO BEZERRA
PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 33.068.444/0001-18 - CT Nº 77/2022
– 30.03.2022 - valor total de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades
do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º
41.389, de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021 e conforme Convênio celebrado com o Governo do Estado da Paraíba de n.º 056/2021. FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000014/2022. RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO N.º
056/2021 - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 02 (dois) meses. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 18.000,00 – THAILSON ANISIO SOARES - CT
Nº 00075/2022 – 30.03.2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades
do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º
41.389, de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021 e conforme Convênio celebrado com o Governo do Estado da Paraíba de n.º 056/2021. FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000015/2022. RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO N.º
056/2021 - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 02 (dois) meses. PARTES CONTRATANTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 18.000,00 – JOSÉ ROBERTO FERNANDES
DA SILVA - CT Nº 00076/2022 – 30.03.2022.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Abril de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículos
tipo passeio 0 KM, destinados a diversas secretarias do Município de MArcação/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 0013/07; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Marcação - PB, 30 de Março de 2022
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min horas do dia 12 de Abril de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais
de Construção, destinados a manutenção de diversas secretarias no exercício 2022. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/13; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Mulungu - PB, 29 de Março de 2022
GETULIO COSTA DE ARAÚJO
Pregoeiro Oficial
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE PATOS- PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS do município de PATOS/PB,
inscrito no CNPJ sob o nº 08.880.130/0001-78, com Registro Sindical emitido Nº: L 069 P 049 A 1971emitido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego através do processo de nº 318759, com endereço na Rua José
Jorge, nº 87, Santo Antônio, Patos/PBconvoca, pelo presente EDITAL, todos os membros da categoria dos
trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, ativos e aposentados, proprietários ou não, do
município de Patos – PB, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DESTE MUNICÍPIOa ser realizada 21/04/2022,
na sede do Sindicato, no endereço citado acima, com início às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação
e em segunda convocação, 2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário. A assembleia ocorrera
de forma presencial, com início às 8:00 (oito) horas do dia 21/04/2022, sendo observadas todas as regras
de distanciamento social, para evitar aglomeração, fazendo-se uso de máscara e álcool em gel, para tratar
da seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária para: alterar a sua representação sindical profissional
para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares ativos e aposentados, proprietários ou não, no caso de proprietários, que exerçam suas atividades em área que não exceda a 02
(dois) módulos rurais de sua região e/ou Município, individualmente ou em regime de economia familiar, no
Município de Patos/PB,nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes
das anteriores do item 1. JOSÉ MARTINS ERMINIO - Presidente do Sindicato - CPF: 714.064.334-20,
NIT: 117.649.434-12 Endereço: Sitio Campo Comprido CEP: 58700-970.
PATOS - PB, 31/03/2022.
JOSÉ MARTINS ERMINIO
Presidente do Sindicato
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A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 31 de março de 2022

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00003/2022
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para os programas de assistência farmacêutica básica,
programa de hipertensão e diabetes e programa de saúde mental para distribuição gratuita nas
unidades básicas de saúde do Município de Manaíra – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2022
DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 Gestão
e Manutenção do Bloco da Atenção Básica; 10 301 1008 2044 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
BÁSICA; 10 302 1008 2047 Gestão e Manutenção do Bloco MAC- Média e Alta Complexidade; 10
301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS – 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – ELEMENTO DE DESPESA:
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.
VIGÊNCIA: até 31/12/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT N° 90301 - ALLFAMED
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA -CNPJ: 31.187.918/0001-15, Valor:
R$ 220.751,40; CT Nº 90302 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ N°08.674.752/000140, VALOR:R$ 32.125,00; CT Nº 90303 - CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETTO, CNPJ N°
27.270.402/0001-62, VALOR: R$ 17.272,80 ; CT N° 90304 - DROGAFONTE LTDA, CNPJ N°
08.778.201/0001-26, VALOR: R$ 66.510,18; CNT Nº 90305 - J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 07.187.827/0001-03, VALOR: R$ 74.837,35; CT N°
90306 - -NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA,
CNPJ N°15.218.561/0001-39, VALOR: R$ 43.965,51; CT N° 90307 - PHARMAPLUS LTDA, CNPJ
N°03.817.043/0001-52, VALOR: R$ 139.297,15. TOTAL: R$ 594.759,39
Manaíra/PB, 08 de março de 2022.
Manoel Virgulino Simão
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 MANUTENÇÃO DO
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF; 10 301 1008 2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL - SB; 10 301 1008 2056 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF; 10
301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS – 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – ELEMENTO DE DESPESA:
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.
VIGÊNCIA: até 31/12/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT N° 90501/2022 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS -CNPJ:
02.911.193/0001-68, Valor: R$ 32.172,60; CT Nº 90502/2022 - DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ N° 07.897.039/0001-00, VALOR:R$ 14.040,45; CT Nº 90503
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ N° 40.876.269/0001-50,
VALOR: R$ 5.634,30; CT N° 90504 - IN-DENTAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
EPP, CNPJ N° 07.788.510/0001-14, VALOR: R$ 7.830,26; CNT Nº 90505/2022 - ODONTOMED
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ N° 09.478.023/0001-80,
VALOR: R$ 11.050,30; CT N° 90506 - -ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME - Tipo: ME, CNPJ N°
03.965.517/0001-03, VALOR: R$ 30.378,50.
Manaíra/PB, 15 de março de 2022.
Manoel Virgulino Simão
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 90601/2022, 90602/2022, 90603/2022, 90604/2022, 90605/2022, 90606/2022,
90607/2022, 90608/2022 E 90609/2022.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene em geral para atender as necessidades
das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04
122 1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 20.500
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - 15 122 1002 2010 MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - 12 361
1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE; 12 361 1005 2016
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12 361 1005 2023 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 30%; 20.700 FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO
SUS; 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 20.800
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08 244 1009 2063 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE: SCFV/ PBF; 08 244 1009 2064 MANUTENÇÃO DO
BLOCO DA GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD BF; 08 244 1009
2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS; 20.801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;
20.801 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 08 122 1002 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.
VIGÊNCIA: até 31/12/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CAVALCANTE CIA LTDA
EPP, CNPJ nº 10.655.938/0001-01, VALOR R$ 31.895,30. DARLU Indústria Têxtil Ltda, CNPJ
nº 40.223.106/0001-79, VALOR R$ 2.380,00. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE
MERIDIONAL LTDA, CNPJ nº 40.876.269/0001-50, VALOR R$ 9.220,00. FRANCISCO PEREIRA
MATIAS – ME, CNPJ nº 15.566.244/0001-03, VALOR R$ 21.821,20. HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIREL, CNPJ nº 20.873.342/0001-23, VALOR R$ 15.648,80. INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ nº 08.158.664/0001-95,
VALOR R$ 60.354,00. Iraci Palmeira da Costa Silva – ME, CNPJ nº 29.133.351/0001-52, VALOR
R$ 15.441,80. LPK LTDA, CNPJ nº 00.535.560/0001-40, VALOR R$ 4.370,00. LUZIA PEREIRA DA
SILVA 58211071487 – ME, CNPJ nº 24.066.165/0001-24, VALOR R$ 60.303,40.
Manaíra/PB, 15 de março de 2022.
Manoel Virgulino Simão
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00007/2022
CONTRATO Nº 90701/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de próteses dentaria para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde do município de Manaíra – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022
DOTAÇÃO: RECURSOS: 02.700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURÍDICA. 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: até 31/12/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT N° 90701/2022 - CENTER
DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA EIRELI -CNPJ: 20.627.681/0001-20, Valor: R$
71.894,40;
Manaíra/PB, 21 de março de 2022.
Manoel Virgulino Simão
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão
mais atualizada, tipo Ambulância Tipo A – Simples, Tipo Furgoneta para atender as necessidades
da Secretaria de Saúde do Município de Manaíra/PB, conforme Convênio Estadual nº 0048/2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2022.
DOTAÇÃO: RECURSOS: RECURSOS: CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0048/2021 CELEBRADO
ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICIULAÇÃO MUNICIPAL
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA ATRAVÉS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: .20.701
SECRETARIA DE SAÚDE: 10 – SAÚDE; 302 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; 1008 -SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE; 1072 -AQUISIÇÃO
DE AMBULÂNCIA; ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 31/12/2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e; CT N° 90901/2022 - FIORI
VEICOLO S.A - CNPJ: 35.715.234/0008-76, Valor: R$ 126.500,00.
Manaíra/PB, 28 de março de 2022.
Manoel Virgulino Simão
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Pregão Eletrônico n° 00026/2021
Contrato nº 92601/2022
PARTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e a empresa CICERA KLÉBYA MEDEIROS LACERDA,
CNPJ Nº 07.075.415/0001-73.
OBJETO: O presente 1º Termo de Apostilamento tem por objeto a concessão do REAJUSTE
sobre o valor contratual da compra de Gasolina Comum e Diesel S10 para abastecer toda a frota
oficial do município de Manaíra PB no exercício de 2022, com base nos preços da Agência Nacional do Petróleo, notas fiscais do fornecedor e previsão contratual disposta na cláusula sétima.
VALOR: - O valor da Gasolina que atualmente é de R$ 6,71 fica acrescido o valor de R$ 0,76
dando o valor final de R$ 7,47, esse valor fica reajustado somente para as notas emitidas a partir
do dia 22/03/2022 até o dia 31/12/2022. O valor do Diesel S10 que atualmente é de R$ 5,68 fica
acrescido o valor de R$ 1,28 dando o valor final de R$ 6,96, esse valor fica reajustado somente
para as notas emitidas do dia 22/03/2022 até o dia 31/12/2022.
Manaíra/PB, 22 de Março de 2022
Manoel Virgulino Simão
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. OBJETO: Aquisição parcelada de material médico
hospitalar. 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: Distribuidora de Produtos Agreste
Meridional Ltda - CNPJ 40.876.269/0001-50. Jose Nergino Sobreira - CNPJ 63.478.895/0001-94. M.testa
Confeccao - CNPJ 23.829.339/0001-09. Medial Saude Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalar Ltda
- CNPJ 23.993.232/0001-93. Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda
- CNPJ 05.343.029/0001-90. Odontomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda - M - CNPJ
09.478.023/0001-80. Pharmaplus Ltda - CNPJ 03.817.043/0001-52. Vida Biotecnologia Ltda - CNPJ
11.308.834/0001-85. Para agilizar o atendimento, basta enviar e-mail para: administracao@passagem.
pb.gov.br INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Sala da Comissão de
Licitações - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34783001.
Passagem - PB, 18 de Março de 2022
JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e
higiene para programas do Fundo de Saúde, Assistência Social e Diversas Secretarias Municipais.
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos,
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Distribuidora de Produtos Agreste
Meridional Ltda - CNPJ 40.876.269/0001-50. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Raimundo
Silva, 302 - Centro - Sala da Comissão de Licitações - Passagem - PB, no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34783001.
Passagem - PB, 18 de Março de 2022
JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
MANDADO DE INTIMAÇÃO
Interessada: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Ilmo. Representante Legal da Empresa
J a L Silva Comercio Varejista de Pneumaticos Eireli – R
CNPJ 34.277.779/0001-09
R Presidente Floriano Peixoto, 536 - Brasilia - Patos - PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 001/2021: Pregão Eletrônico nº 00016/2021.
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar, coletes e baterias para diversos veículos da
frota municipal. Contrato Administrativo nº 094/2022.-CPL. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte
empresa para no prazo de 15 (quinze) dias, considerados da data desta publicação, apresentar
defesa escrita, em relação a informação apresentada pelo gestor do contrato em cotejo. O processo
poderá ser solicitado através do e-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. INFORMAÇÕES: na
sede da CPL, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Sala da Comissão de Licitações - Passagem - PB,
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34783001.
Passagem - PB, 30 de Março de 2022
FRANCISCO DAS CHAGAS F. DE ARAÚJO
Presidente da CPAE

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial
e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de
Patos, às 08:30 horas do dia 12 de abril de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para: Contratação de serviços de Locação de veículos (sem motorista) tipo passeio,
seminovo, destinado ao desenvolvimento das ações e atividades realizadas pela Câmara Municipal
de Patos – PB, conforme especificação no edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais legislação pertinente. Informações:
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e através do e-mail:
licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.camarapatos.pb.gov.br.
Patos - PB, 30 de março de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade n° 00019/2021.
CONTRATO N°: 03.019/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: KAROLA MAYARA DOS SANTOS VICENTE ME - CNPJ nº 40.535.884/0001-01
DECISÃO: Rescisão Contratual de forma unilateral do Contrato de n° 03.019/2021 nos termos
do art. 79 inciso II da Lei 8.666/93.
Piancó-PB, em 30 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade n° 00032/2021.
CONTRATO N°: 03.032/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: BARBARA DOS SANTOS VICENTE - ME - CNPJ nº 39.358.440/0001-50
DECISÃO: Rescisão Contratual de forma unilateral do Contrato de n° 03.032/2021 nos termos
do art. 79 inciso II da Lei 8.666/93.
Piancó-PB, em 30 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade n° 00031/2021.
CONTRATO N°: 03.031/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: GUILHERME ESCARIÃO DE MORAIS NOBREGA - ME - CNPJ nº
38.476.955/0001-92
DECISÃO: Rescisão Contratual de forma unilateral do Contrato de n° 03.031/2021 nos termos
do art. 79 inciso II da Lei 8.666/93.
Piancó-PB, em 30 de março de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 18 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 11 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 posteriores 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, 29 de março de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS DA LINHA
PESADA E LEVE), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 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 125/14;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126.
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Picuí - PB, 29 de Março de 2022
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 002/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93
e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações,
Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor
preço, objetivando a Registro de Preço para Eventual aquisição de material médico hospitalar com
entrega de forma parcelada para atender a demanda da secretaria de saúde deste município, em
sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 9:00hs
do dia 12/04/2022, na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua Pe.
José João, 31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações através do https://www.
pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente
normal de 08h00min as 14h00min.
Pitimbu-PB 30 de março de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Vicente Neri, 78 - Centro - Prata - PB, às 11:30 horas do dia 15 de Abril de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E
PROTETORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1126. E-mail: cplpmprata@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
Prata - PB, 30 de Março de 2022
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00006/2022. OBJETO: SERVIÇO DE ARAÇÃO E
GRADAGEM DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNÍCIPIO. NOTIFICAÇÃO:
Convocamos a empresa JONHN RAILSON MORAIS BATISTA, CNPJ: 24.316.195/0001-41,
para comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação na próxima segunda-feira dia
04/04/2022, às 09:00h, para negociação dos itens em que a empresa convocada ficou vencedora e está acima do preço estimado. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis. Telefone: (083) 33641631.
Remígio - PB, 30 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00010/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - R$
42.478,10; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 34.914,00;
IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - R$ 19.000,00; INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 51.601,00; JCASIF
COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 11.478,00; MARIA CRISTIANE LEMOS DE
ARAUJO - R$ 257.459,91; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 26.175,00; UNHA & COR
COSMÉTICOS EIRELI - R$ 6.750,00.
Remígio - PB, 28 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2022, que objetiva: FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - R$ 42.478,10; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
- R$ 34.914,00; IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - R$ 19.000,00;
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 51.601,00;
JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 11.478,00; MARIA CRISTIANE LEMOS
DE ARAUJO - R$ 257.459,91; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 26.175,00; UNHA & COR
COSMÉTICOS EIRELI - R$ 6.750,00.
Remígio - PB, 28 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00010/2022. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL
DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 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: Alexsandra Diniz Fernandes - ME - CNPJ
01.686.814/0001-94. Distribuidora de Produtos Agreste Meridional Ltda - CNPJ 40.876.269/000150. Imperio Industria e Comercio de Bandeiras Eireli - CNPJ 21.589.394/0001-35. Industria e
Comercio de Produtos de Limpeza Campinense Ltda - CNPJ 08.158.664/0001-95. Jcasif Comercio
Varejista de Cereais Ltda - CNPJ 42.878.093/0001-00. Maria Cristiane Lemos de Araujo - CNPJ
05.457.026/0001-87. Nevalto de Sousa Pereira - CNPJ 21.187.875/0001-14. Unha & Cor Cosméticos Eireli - CNPJ 17.513.233/0002-71. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis. Telefone: (083) 33641631.
Remígio - PB, 30 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS,
PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: BARBOSA E SILVA INDUSTRIA
E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - R$ 72.000,00; CENTER LUZ MATERIAIS
ELETRICOS LTDA – ME - R$ 78.000,00; DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - R$
201.500,00; G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 191.865,00; JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$
193.730,68; JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME - R$ 17.595,00; LUMIART COMERCIO E
SERVICOS LTDA - R$ 38.425,00; MULTILUZ COMERCIAL LTDA - R$ 31.000,00; USIFER – TERMO
CONEXOES LTDA - R$ 5.682,00.
Remígio - PB, 28 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS, PARA
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO
MUNICIPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - R$ 72.000,00;
CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME - R$ 78.000,00; DFER DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS EIRELI - R$ 201.500,00; G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 191.865,00; JOSE ARLINDO
OLIVEIRA SILVA - R$ 193.730,68; JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME - R$ 17.595,00;
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 38.425,00; MULTILUZ COMERCIAL LTDA - R$
31.000,00; USIFER – TERMO CONEXOES LTDA - R$ 5.682,00.
Remígio - PB, 28 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO
MUNICIPIO DE REMÍGIO. 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: Barbosa
e Silva Industria e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda - CNPJ 25.003.525/0001-01. Center Luz
Materiais Eletricos Ltda - ME - CNPJ 13.603.534/0001-54. Dfer Distribuidora de Ferragens Eireli CNPJ 23.143.410/0001-97. G. J. K. Construções - CNPJ 15.609.075/0001-41. Jose Arlindo Oliveira
Silva - CNPJ 02.737.810/0001-50. Jsa Comercio e Serviços Ltda - ME - CNPJ 28.302.534/0001-91.
Lumiart Comercio e Servicos Ltda - CNPJ 40.351.078/0001-75. Multiluz Comercial Ltda - CNPJ
31.128.170/0001-80. Usifer - Termo Conexoes Ltda - CNPJ 21.867.049/0001-16. INFORMAÇÕES:
na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.
Remígio - PB, 30 de Março de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0001/2022
ERRATA - EXTRATO DE CONTRATO
Na publicação do DOE, no dia 18 de MARÇO de 2022, na Página 73; e Jornal a União, Página
27, ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: até 11/03/2022, LEIA-SE: VIGÊNCIA: até 11/03/2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00007/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição de
equipamentos e materiais de informática para atender as necessidades das várias Secretarias da
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antonio–PB; ADJUDICO o seu objeto a: ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - R$ 11.694,00; LICITAR COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI - R$ 74.970,00; MULTFORT COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA–
ME - R$ 57.518,00; NILDO - R$ 104.600,00; VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE
05307428456 - R$ 20.092,00; VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - R$ 32.379,30.
Riacho de Santo Antônio - PB, 23 de Março de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que objetiva: Aquisição de equipamentos e
materiais de informática para atender as necessidades das várias Secretarias da Prefeitura Municipal
de Riacho de Santo Antonio–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - R$ 11.694,00; LICITAR COMÉRCIO E
SERVIÇO EIRELI - R$ 74.970,00; MULTFORT COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA–ME - R$ 57.518,00; NILDO - R$ 104.600,00; VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO
LEITE 05307428456 - R$ 20.092,00; VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - R$ 32.379,30.
Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Março de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais de informática para atender as necessidades
das várias Secretarias da Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antonio–PB. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho
de Santo Antônio: 02020.04.122.1002.1026 –02030.04.062.0005.1049 – 02040.04.122.1003.1027
– 02040.04.123.1003.2003 – 02050.18.541.0003.2052 – 02060.12.361.2005.1028 –
0 2 0 7 0 . 1 3 . 3 9 2 . 2 0 11 . 1 0 3 8 – 0 2 0 8 0 . 1 0 . 3 0 1 . 2 0 1 5 . 1 0 0 9 – 0 2 0 9 0 . 0 8 . 2 4 4 . 2 0 1 8 . 1 0 4 1
– 02090.08.244.2018.2028 –02100.15.451.2019.1044 – 02110.04.123.1003.1050 –
02110.04.123.1003.2053 –ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00028/2022 - 30.03.22
- NILDO - R$ 104.600,00; CT Nº 00029/2022 - 30.03.22 - ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E COMÉRCIO LTDA - R$ 11.694,00; CT Nº 00030/2022 - 30.03.22 - MULTFORT COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME - R$ 57.518,00; CT Nº 00031/2022 - 30.03.22 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - R$ 32.379,30; CT Nº 00032/2022 - 30.03.22 - LICITAR COMERCIO
E SERVIÇO EIRELI - R$ 74.970,00; CT Nº 00033/2022 - 30.03.22 - VANESSA CAETANO FRANÇA
DE AQUINO LEITE 05307428456 - R$ 20.092,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 016/2022
TOMADA DE PREÇOS N°: 004/2022
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna
público a quem interessa, que fará no dia 18 de abril de 2022 às 09h00min (Nove Horas e Zero
Minuto), o presente Processo de Licitação.
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Pavimentação e Drenagem em Paralelepípedos, no Município de Salgadinho-PB, referente ao Contrato de Repasse nº 1075350-72/2021
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante
do Ministério Público do Estado da Paraíba.
Salgadinho-PB, 30 de março de 2022.
JOSÉ ELSON DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 017/2022
TOMADA DE PREÇOS N°: 005/2022
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna
público a quem interessa, que fará no dia 18 de abril de 2022 às 11h00min (Onze Horas e Zero
Minuto), o presente Processo de Licitação.
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e
Drenagem no Povoado de Serraria e no Sítio Olho D’Água da Viração, no Município de Salgadinho
- PB, referente ao Contrato de Repasse nº 1077127-74/2021.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante
do Ministério Público do Estado da Paraíba.
Salgadinho-PB, 30 de março de 2022.
JOSÉ ELSON DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 018/2022
TOMADA DE PREÇOS N°: 006/2022
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna
público a quem interessa, que fará no dia 18 de abril de 2022 às 14h00min (Quatorze Horas e Zero
Minuto), o presente Processo de Licitação.
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Construção de Uma Creche
Padrão do tipo A, com base no Programa Paraíba Primeira Infância, no Município de Salgadinho – PB.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante
do Ministério Público do Estado da Paraíba.
Salgadinho-PB, 30 de março de 2022.
JOSÉ ELSON DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av.
Santa Cecília, 214 - Centro - Santa Cecília - 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 do ramo
de engenharia para prestação de serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito da
Samambaia (PSF II), do Município de Santa Cecília/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: licitacaoscpb@gmail.com.
Santa Cecília - PB, 30 de março de 2022
MARIA LUCRÉCIA FREITAS SOARES
Presidenta da Comissão

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 31 de março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Abril 2022, licitação modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço, para: AQUSIÇÃO DE GÁS GPL E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 99812–1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santa rita.
pb.gov.br catego ria /e ditais; www.tce.pb.gov. br.
Santa Rita - PB, 30 de Março de 2022
MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 038/2022, cujo
objeto AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS REUTILIZÁVEIS (POTES COM TAMPA), PARA ATENDER
A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB, para às 09h00m do dia 13 de Abril de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita/PB, 30 de Março de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior
Pregoeiro/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Pregão Eletrônico nº 032/2022
Processo Administrativo n° 064/2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE SANTA RITA/PB
A Pregoeira Oficial do Município de Santa Rita, PB, torna público que está suspenso temporariamente o Pregão Eletrônico, em epígrafe, em razão do deferimento de impugnação apresentada
pela empresa CASA HOSPITALAR IBIPORÃ LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 10.769.989/0001-56. A
continuidade do procedimento licitatório será divulgada através dos meios utilizados anteriormente.
Santa Rita/PB, 30 de março de 2022.
Valquiria Silva de Araujo
Pregoeira Oficial - PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE GENÊROS ALIMENÍCIOS PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE- PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do
objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT
Nº 03301/2021 - Rodrigo Araújo de Freitas - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício
financeiro de 2022. ASSINATURA: 28.03.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos interessados no Pregão Eletrônico 00048/2022, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, pag. 46,
Diário A União, pag. 27 e Diário Oficial da União, pag. 280, todos do dia 30/01/2022, onde se lê:
“do tipo Menor Preço por Lote”; Leia-se: “do tipo Menor Preço por item”; ficando assim inalteradas
as demais informações da publicação
São José de Piranhas-PB, em 30 de Março de 2022.
Helder de Lima Freitas
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Contratação de serviços de locação de 01 (uma) retroescavadeira, para atender as demandas da Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, às
09:00 horas do dia 12 de Abril de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal
de Educação, Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00
às 13:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria Municipal
de Educação, Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
São José de Piranhas - PB, 30 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,
para: Contratação de prestação de serviços de borracharia para atender as demandas da frota
de veículos e máquinas pesadas, do município de São José de Piranhas-PB, às 09:00 horas do
dia 13 de Abril de 2022, no Auditório Maria Elza, Anexo à Secretaria de Municipal de Educação,
Rua Sabino Nogueira - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/09; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas
dos dias úteis, na Sala da CPL, provisoriamente instalada na Secretaria Municipal de Educação,
Rua Malaquias Gomes Barbosa - Centro - São José de Piranhas. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.
São José de Piranhas - PB, 30 de Março de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de veículos
tipo ônibus para prestação de transporte de alunos e professores do município de Solânea/PB;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ABEL VALDIVINO BATISTA
15249151493 - R$ 29.900,00; DAMIÃO SANTOS DE OLIVEIRA 10346451450 - R$ 109.000,00;
ERIVELTON SOARES SILVA 10769575447 - R$ 93.900,00; EVAN DE ARAUJO SILVA 25249184839
- R$ 68.900,00; ROBERTO PEREIRA DA CRUZ 01148424423 - R$ 65.900,00.
Solânea - PB, 28 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: Contratação
de veículos para prestação de serviços de transporte das equipes de Saúde deste Município;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALCEU RANNILY ROCHA
E VIANA 04533945406 - R$ 36.960,00; ARMANDO MATIAS DOS ANJOS 03510810465 - R$
36.960,00; EVALDO DOS SANTOS LIMA 91716667453 - R$ 36.960,00; SUERLANDO BATISTA
VIEIRA 00094496471 - R$ 54.000,00.
Solânea - PB, 28 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: Aquisição de peças
automotivas diversas, baterias, filtros e outros destinados a Manutenção Preventiva e Corretiva dos
veículos leves, pertencentes a Prefeitura de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA ME - R$ 483.000,00.
Solânea - PB, 25 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Aquisição de pneus,
câmaras e protetores para a frota de veículos pertencentes e/ou locados ao Município de Solânea/
PB, acompanhado de montagem, balanceamento e alinhamento; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER. DE PEÇAS PARA
VEÍCULOS AUTOM. - R$ 113.662,00; NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EPP - R$ 616.282,00.
Solânea - PB, 22 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: Contratação de
Empresa Especializada para realização de Exames de Tomografia Computadorizada do Tórax;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLINDIMAGEM CLINICA DE
DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI - R$ 50.000,00. Convocamos a empresa vencedora para no
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores
Solânea - PB, 28 de Março de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peças automotivas diversas, baterias, filtros e outros destinados a
Manutenção Preventiva e Corretiva dos veículos leves, pertencentes a Prefeitura de Solânea/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do
Município de Solânea: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 (1500100); 02:00 –
04.122.1002.2004(1500100) – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009(1500100)
– 04:00 – SECETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR –
20.122.2003.2012 (1500100) – 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019(156900
00)/12.361.2005.2020 (150101)/12.361.2005.2023(15401030) – 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.301.2008.2041(16000000)/10.302.2009.2044(15001002/16000000
)/10.302.2009.2045(16000000)/10.302.2010.2047(15001002)/10.303.2011.2049(15001002/160000
00)/10.301.2008.2053(16000000)– 07:00 – FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL (SEC. DE DESENV.
SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2015.2059(915001000)/08.244.2015.2062(166000000)/08.244.2
015.2064(1500100)/08.244.2015.2062(16600000)/08.244.2015.2064(15001000)/08.244.2015.20
66(16600000)//08.243.2013.2067(1660000) – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2071(15001000) – 09:00 – SECRETARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO – 122.122.1002.2076(1500100) – 10:00 – SERETARIA DE
MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2078(1500100) –
ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº
00081/2022 - 28.03.22 - FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA ME - R$ 483.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículos para prestação de serviços de transporte das equipes de
Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2022. DOTAÇÃO:
Recursos Próprios do Município de Solânea: 06:00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008
.2041(16000000)/10.302.2010.2047(15001002) – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 –/
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Solânea e: CT Nº 00088/2022 - 29.03.22 até 29.03.23 - ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA
04533945406 - R$ 36.960,00; CT Nº 00089/2022 - 29.03.22 até 22.03.23 - ARMANDO MATIAS
DOS ANJOS 03510810465 - R$ 36.960,00; CT Nº 00090/2022 - 29.03.22 até 29.03.23 - EVALDO
DOS SANTOS LIMA 91716667453 - R$ 36.960,00; CT Nº 00091/2022 - 29.03.22 até 29.03.23 SUERLANDO BATISTA VIEIRA 00094496471 - R$ 54.000,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículos tipo ônibus para prestação de transporte de alunos e professores do município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
– 12,361,2006,2025/12.361.2006.2026/12.361.2006.2027/ 12.361.2006.2028/12.361.2006.2037 –
ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA –15401030– TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 30% – 15750000 – TRANFERÊNCIA DE
CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS DE CONGÊNERES VINCULADAS À EDUCAÇÃO – 15001001
– RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – MDE – 15690000 – TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO FNDE – 15690000 – TRANFERÊCNIA DE RECURSOS DO FNDE. VIGÊNCIA:
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
Solânea e: CT Nº 00092/2022 - 29.03.22 - DAMIÃO SANTOS DE OLIVEIRA 10346451450 - R$
109.000,00; CT Nº 00093/2022 - 29.03.22 - EVAN DE ARAUJO SILVA 25249184839 - R$ 68.900,00;
CT Nº 00094/2022 - 29.03.22 - ABEL VALDIVINO BATISTA 15249151493 - R$ 29.900,00; CT Nº
00095/2022 - 29.03.22 - ROBERTO PEREIRA DA CRUZ 01148424423 - R$ 65.900,00; CT Nº
00096/2022 - 29.03.22 - ERIVELTON SOARES SILVA 10769575447 - R$ 93.900,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSÃO DE PREGÃO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2022
AVISO DE ALTERAÇÃO DE PROPOSTA
A Prefeitura Municipal de Sousa, por intermédio do pregoeiro, informa ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ao edital que objetiva Contratação de empresa para aquisição de baterias para veículos
leves e pesados (45, 60, 80, 100 e 150 amperes), para atender as necessidades do município de
Sousa-PB. Torna público que houve modificações no ITEM 4.1.12 referente ao prazo de entrega,
no intuito de aumentar a concorrência por MODIFICAR O PRAZO DE ENTREGA estabelecido no
edital para 10 (dez) dias, dias corridos. novo edital no site www.tce.pb.gov.br, www.sousa.pb.gov.
br e através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. A reunião será remarcada para o dia
12 de abril de 2022 às 09:00h. Mantêm-se inalteradas as demais condições do edital. Conforme
definido pelo art. 4º, V, da Lei 10.520/02.
Sousa, 29 de março de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
A Pregoeira informa, que será realizado o, procedimento licitatório. Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação e manutenção do Sistema PEC em todas as UBS municipais,
conforme a PNAB – Politica Nacional de Atenção Básica, do munícipio de Sousa – PB, conforme
condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas no dia 13 de Abril de 2022, às 09:00h,
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e
www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Informações cplsousa2017@yahoo.com.br.
30 de Março de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 005/2022
Objetivo: Aquisição parcelada de pneus de 1ª linha com classificação Classe A, fabricação
nacional, para atender as necessidades da frota municipal de veículos de Serra Grande - PB,
conforme especificações no edital.
Data da sessão: 07 de fevereiro de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 006/2022
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS, sendo as Peças genuínas ou
originais de 1ª linha para atender a frota do município do Serra Grande. As peças serão para os
veículos leves e pesados dos fabricantes: VOLKSWAGEN, FIAT, VOLARE, IVECO, GM/CHEVROLET, RENAULT, MERCEDES BENZ, CATERPILAR, NEW HOLAND, INTERNATIONAL, HYUNDAY,
TOYOTA, BUDNY, MITSHUBISHI e XCMG, conforme especificações no edital.
Data da sessão: 08 de fevereiro de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.
Serra Grande-PB, 20 de janeiro de 2022.
José Andreson Filho
Pregoeiro (a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de esquadrias
[em madeiras] e madeiramentos aparelhados, destinados a Secretaria de Infra–Estrutura e demais
secretarias. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 18 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 10024/19; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://
bnc.org.br/sistema/.
Sertãozinho - PB, 30 de Março de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal
nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com.
Tacima - PB, 29 de Março de 2022
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA
Pregoeira 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

CONCORRÊNCIA Nº 42/2021
Registro CGE Nº 21-02593-8
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
ERRATA
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL,
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 42/2021, onde se lê : “CONCORRÊNCIA
Nº 41/2021 Obras de Pavimentação Asfáltica das Travessias Urbanas nas cidades de Aparecida,
Bernardino Batista, bonito de Santa Fé, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, Ibiara, Igaracy, Joca
Claudino, Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, Piancó, Poço Dantas, Poço José de Moura, Santa
Cruz e São Francisco, aproximadamente com 32,41 km)”, leia-se: “CONCORRÊNCIA Nº 42/2021
(Obras de Pavimentação Asfáltica das Travessias Urbanas nas cidades de Baía da Traíção, Anel
Viário de Mamanguape e Rio Tinto, aproximadamente com 8,79 km)”
João Pessoa, 30 de março de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 43/2021
Registro CGE Nº 22-00032-0
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 43/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica das
Travessias Urbana nas cidades Areia de Baraúna, Belém do Brejo do Cruz, Catingueira, Catolé do
Rocha, Emas, Jericó, Livramento, Mato Grosso, Maturéia, Nova Olinda, Santa Luzia, Santana dos
Garrotes, São Bento, São José do Bonfim, Teixeira e Vista Serrana, com aproximadamente 30,23
km), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera
classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA
- R$ 23.850.041,90, 2º lugar: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 24.532.309,76
e 3º lugar - CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – R$ 25.129.803,22.
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo
do DER/PB
João Pessoa, 30 de março de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min.
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Técnica e Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO
CE Nº 020/2020 em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:
Modalidade

Data

Hora

CONVITE Nº 01/2022
07/04/2022 10:00
Registro CGE Nº 22-00530-0

Objeto
Elaboração dos Projetos Estrutural para
Construção de três Pontes sendo: Cacimba
de Areia, sobre o Rio Farinha com 70 metros de vão, Cachoeira dos Índios sobre o
Afluente do Riacho Cacaré com 30 metros
de vão e Mataraca sobre o Rio Camaratuba
com 70 metros de vão, totalizando 170
metros de vãos.
Valor estimado da obra: R$ 221.296,89
Prazo de execução:90 (noventa) dias
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações.,
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em:
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba
João Pessoa 30 de março de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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MANDADO DE CITAÇÃO 30/2022
SEE-PRC-2021/01445.
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 034/2022 de 20 de janeiro de
2022, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei complementar nº 58/2003, resolve:
CITAR o (a) servidor (a) Geyse Renata Lima do Nascimento, mat. 186.915-9 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 08:00 às 16:30.
João Pessoa, 30 de março de 2022.
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana
Presidente da CPI-SEECT/PB

MANDADO DE CITAÇÃO 31/2022
SEE-PRC-2021/01445.
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 034/2022 de 20 de janeiro de
2022, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei complementar nº 58/2003, resolve:
CITAR o (a) servidor (a) Joselito Idelfonso de Oliveira, mat. 611.410-5 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 08:00 às 16:30.
João Pessoa, 30 de março de 2022.
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana
Presidente da CPI-SEECT/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
PROCESSO Nº 24.000.001933.2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A POLÍCIA PENAL, destinado à SECRETARIA
DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 13/04/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 22-00453-6
João Pessoa, 30 de março de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2021
PROCESSO Nº 19.000.000495.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA, destinado a
DIVERSOS ÓRGÃOS – PMPB, CMG, FUNDAC, HPMGER e CBMPB/ FUNESBOM edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 13/04/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@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 22-00522-7
João Pessoa, 30 de março de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÃOSINDICAL
CNPJ:07.397.901/0001-08
A Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipal de Barra de Santa Rosa, Iraci
Martins Silva, convoca todos os Servidores Público Municipal associados para uma Assembleia
Geral Extraordinária de Eleição para renovação do mandato a partir do dia 01 de abril de 2022
a 01 deabril de 2026. Será realizada no dia 01 de abril de 2022 das 08:00hs as 11:00hs e das
14:00hs as16:00hs na sede do Sindicato localizada a Praça Frei Martinho, CEP:58170-000. A
primeira sessão extraordinária só será realizada com a presença de cinquenta por cento mais
um dos associados, caso não obtenha quórum a segunda será realizada meia hora após com
qualquer número dos presentes. A partirda publicação deste edital, as chapas terão seis dias
corridos para se inscreverem, na sede do sindicatodos Servidores Público Municipal no horário
das14:00hs as16:00hs. Após o termino da votação será feito a apuração e dado posse a Chapa
vencedora ao qual terá seu mandato de 01de abril de 2022 a 01 de abril de 2026.25 de março
de 2022 Barra de Santa Rosa.
O Diretor Do Centro De Ensino Educa Nexus, Inscrito No Cnpj/Mf Sob O Nº
33.176.748/0001– 07, Situado Na Av. Piauí, Nº 75, Bairro Dos Estados, Município De João
Pessoa–Pb, No Uso De Suas Atribuições Legais, Com Base No Processo De Credenciamento
Nº 0004136-5/2020, Parecer 031/2020, Resolução 321– 322/2021 (17/11/2021), Conselho
Estadual De Educação, Curso De Qualificação Integrado Ao Ensino Médio Nas Modalidades
De Educação De Jovens E Adultos – Eja E A Distância – Ead, Torna Público A Relação
Parcial Complementar De Alunos Concluintes, Através Da Modalidade Acima E/Ou Através
Do Processo De Classificação E Reclassificação Previsto Na Lei De Diretrizes E Bases Da
Educação, N° 9.394/1996.
Ressalte-Se, Acerca Da Validade Dos Documentos Emitidos Pelo Centro De Ensino Educa
Nexus, A Disposição Instituída Pelo Cee Do Estado Da Paraíba, Adiante Transcrito:
“Resolução 30/2016, Art. 9º, § 2º. A Certificação De Eja Do Ensino Fundamental E Do
Ensino Médio Terá Validade Nacional. Em Âmbito Nacional, Cujo Órgão Regulamentador É
O Conselho Nacional De Educação Tem-Se, Cne/Ceb - Resolução 01/2021 De 25 De Maio
De 2021, Art. 29, Caput E Parágrafo Terceiro. Em Consonância Como Título Iv Da Lei Nº
9.394/1996, Que Estabelece A Forma De Organização Da Educação Nacional, A Certificação
Decorrente Dos Exames Da Eja Deve Ser Competência Dos Sistemas De Ensino. § 3º Toda
Certificação Decorrente Dessas Competências Possui Validade Nacional Garantindo Padrão
De Qualidade.”.

Publicidades

Por Fim, E Ainda Para Assegurar O Compromisso Do Centro De Ensino Educa Nexus Com A
Transparência E Lisura Dos Seus Processos Educacionais, Que Todos Os Certificados Emitidos São
Publicados No Diário Oficial Do Estado Da Paraíba E No Jornal União, Permanecendo, Portanto,
Disponíveis Para Consulta Pública, Permitindo Que Suas Autenticidades Possam Ser Conferidas,
Também, No Site Da Instituição, No Endereço Https://Www.Centroeducanexus.Com.Br/.
Advirta-Se Que A Recusa Abusiva E Injustificada No Recebimento Da Certificação Emitida De
Acordo Com A Legislação Vigente É Ato Passível De Responsabilização Civil, Acaso Configurado
Dano, Nos Termos Do Art. 927 E Ss. Do Código Civil Brasileiro E De Acordo Com O Entendimento
Dos Tribunais Pátrios.
RELAÇÃO PARCIAL COMPLEMENTAR DE ALUNOS CONCLUINTES:
Adailton Pereira Dos Santos, Adalberto Jorge De Silveira, Adineia Ferreira De Brito, Adriana
Dos Reis Oliveira Oraboni, Adriano De Souza Domingues, Adriano Junior Da Luz Campos,
Adriano Virginia Da Silva Badu, Agelson Costa Pacífico, Ailton Molina De Souza Georgino,
Alessandra De Oliveira Bahia, Alexsandro Xavier Ramos Gonçalves, Alice Conceição Nascimento, Amanda Alves Paiva Turques, Amanda Oliveira Silva, Ana Carolina Moreira De Mattos,
Ana Luiza Gomes Huttra, Ana Paula Alves De Oliveira, Anderson Jesus Araujo De Oliveira,
Anderson Vicente Ferreira, Anelise Fujita De Camargo Barros, AngelaGobira Da Silva, Angela
Raquel Da Silva, Antonio Luan Damasceno Coelho, Antonio Teodomiro Lafeta Ornelas, Aparecida De Cassia Diniz Ferreira, Artur Da Silva Martins, Barbara Caroline Alves Medeiros, Breno
Gomes Oliveira, Bruna Brites Ansinelo, Bruna Farias De Aguiar, Bruna Leal Porto, Bruno Rodrigues Magalhães, Carla Cristina Siqueira OrsolettiBarrak Lopes, Carlos Alexandre De Assis
Silva, Carlos Eduardo De Almeida Guedes, Caroline Pereira Silva Oliveira, Caua Júlio Araújo
Ferreira, Cicero Rogerio Da Silva, Cintia Paula Xavier Meira, Claudia Francinis Pestana Pereira Rangel, Claudia Lopes Bhering, Claudio HiromiKawashima, Cristian Viscardi De Oliveira,
Cristina Serra Nunes, Custódio Fortunato, Daiane Da Trindade Dippoldi Santos, Daiane De
Souza Castro, Daiane Maria De Jesus, Daniele Horácio Alves Da Silva, Danilo Inacio Pimenta,
Danilo Jose Mapa, David ProchnoGaona, Dayana Martins Ramos Ferreira, Debora Mirian Quetz
Lopes, Deborah Camila Esteves Da Costa, Dêivide Dos Santos Ferreira, Denilson Da Silva
Cruz, Denise Da Silva Souza Marmo, Dirceu Da Silva Araujo, Domingos Romario Conceição
Silva, Douglas Gaio, Eder Estevam Junior, Ederson Luiz Rita, EdinardoZanelato Veloso, Edmilson De Almeida Silva, Ednaldo Aparecido Cruz Delfino, Edson Morais Silva Neto, Edvaldo
Gomes, Edvaldo Grigorio, Elenir De Aguiar Simionato, Eliana Seles De Almeida Do Nascimento, Elias Matheus Arruda Da Silva, Elionardo Santos Goiabeira, Elizabete Maria Vieira, Elizângela Da Silva Alves Melo, Ellen Patricia Vieira, Eloines Moreira Da Silva, Eloisa Renata Da
Silva Barbosa, Emanoel Da Silva Ramos, Emerson Douglas Silva Freitas, Esterlane De Castro
Granatto Arruda, Fabiano Xavier De Souza, Fabio Roberto Da Silva, Fagner Antonio Soares,
Felipe Dos Santos Moreira, Fernanda Francisca Dos Santos, Fernanda Nunes Dos Santos
Moura, Fernando Espanhol Ferreira, Flavia Farias Paes, Francelina Ottoni Ferreira Rivillini,
Francileia Cavalcante Ferreira, Gabriel Scardua Jonas, Gabriele Da Silva Ribeiro, Gilvan Da
Silva Santana, Giovane Alves De Freitas, Giovanna Darezzio Ferreira, Giovanni Lucca Castilho
Moran, Giseli Da Silva Kraid, Giulio Ibhner, Graciane Maria Silva Dias, Graziela Martins De
Almeida, Gustavo Da Silva Guedes, Gustavo De Siqueira Buffon, Gustavo Silva Silveira, Gustavo Viana Andrade, Henrique GranatoJannuzzi Machado, Henrique Teichmann, Hidelbrando
Dos Santos Ramires Filho, Homilda De Souza Amorim, Hugo De Paula De Almeida, Hugo Lucas
Guedes, Ian Ribeiro Vilaça, Igor Eccard De Souza, Iná Maria Da Conceição Miranda, Inasilvio
Da Silva Pereira, Irenilson Santos Do Nascimento, IrísRaiane De Sá Santos, Isabel Cristina De
Sousa Santos, Isis Tainara Da Rosa Massena, Ivan De Jesus Silva, Ivan Santos Sousa Filho,
Izabel Cristina Da Costa Rosa, Jael Luiz De Carvalho Almeida, Jailton Chagas Conceição,
Jairo Do Rosario Pereira, Jamili Santos Da Silva, Jamille De Oliveira Felício, Janaina Leonor
Lima Da Cunha, Jaqueline Aparecida Oliveira Carvalho Lima, Jaqueline Martins, Jardeilson De
Lima Rufino, Jasmille De Oliveira Rodrigues, Jeferson Da Conceicao Reis, Jeniffer De Moura
Alves, Jéssica Fernanda Ribeiro Borges, Jessica Souza De Oliveira, Jessyca Cristine Silva,
Jesus Ferreira Da Silva, João Alexandre Oliveira Santos, João Angelo De Paula Silva, João
Benites, João Carlos Dos Santos Barbosa, João Pedro Carvalho De Souza, João Victor Dos
Santos Marcelino, Joel De Matos Da Silva, Jonathan Da Silva, Jorge Cláudio Sousa Jesus,
Josadak Alves De Lima, José Gustavo Da Silva, José Lucas Borges Pereira, Jose Nilton Goncalves Senario, Jose Suarez Delgadillo, José Wesley De Siqueira Santana, José Wilson Ferreira, Joseane Pereira Araujo, Josinilda Souza Silva, Joyce Rallyane Gomes Da Costa, Júlia
Vitoria Monteiro Beltrão, Juliana Maria De Godoy, Juliana Souza Da Costa, Kadosch Nobre
Jode, Kaiala Bispo Damasceno, Kamilla Dos Santos De Freitas, KevenBrayan De Souza Berehulka, Larissa Arrevalo Pina Ribeiro, Larissa Gabriela Souza De Pádua, Lázaro De Jesus
Lima, Lázaro Dos Santos Queiroz, Lecy Maria Campos De Faria, Leida Bernardo Lourenco,
Leni Everson Benedita, Lenny Pontes Meyer Suerdieck, Liliana Gomes Carneiro, Lorena Dias
Cutrim De Souza, Lorena Karen Oliveira Santos, LorranaBruena Cardoso Da Silva, Luan ThiesenHoff, Luana Beatriz Batista Silva, Lucas Santana Dos Santos, Lucilene Aparecida Da Silva
Oliveira, Luis Cesar Bedim, Luiz Cristiano Alonso Oribes, Macsilene Conceição De Sena, Malena Brito Santos, Manuela Da Silva Souza Barboza, Mara Cristina De Araujo Dos Santos Silva,
Marcelo Donizete De Souza Marmo, Marcelo Rocha Nilo, Márcia Cristina Perdigão, Marcileia
De Sousa Santos Do Amaral, Marco Antônio Aparecido De Arruda, Marcos Jorge Silva Pereira,
Marcos Vinicius Santos, Maria Idalina Ribeiro De Oliveira, Maria Luiza Gassmann, Maria Luiza
Ribeiro Dos Santos Cherioni, Mariana Camargo Furiati, Marilia Godinho Temponi Nunes, Mariza Sacramento Da Conceição Da Silva, Mateus De Oliveira Paula, Mateus Duarte Moura,
Matheus Nunes Figueredo, Mayara Aparecida Gerez Da Silva, Meyriellen Dias Avelar, Michael
Henrique Santiago Maia, Moises Augusto Ribeiro, Morales Alves Silva, Murilo Henrique Lucas
Felisberto, Natália Cristina Neto Ferreira, Natanael Vasconcelos Silva, Nataniel Nascimento De
Souza, Neidirlei Alexandre De Marchi, Nilcimar Carlos De Oliveira Fontes, Noara Mattar De
Oliveira, Odirlei Ferreira Dos Santos, Pablo Vinicius De Freitas Santos, Paloma Dos Santos
Pereira, Pamela Kammer, Paulo César Da Silva, Paulo José Dos Santos, Paulo Ricardo Vieira
Dos Santos, Paulo Roberto De Oliveira Lima, Paulo Sérgio Coelho De Sousa, Pedro Henrique
Ferrari Da Silva, Pedro Vitor Silva Delmondes, Peterson Milani Quadros, Rafael Ribeiro Vieira
Silva, Raquel Do Nascimento Patricio, Rayssa Aragão Versiani Pires, Regina Raquel Caetano
Rodrigues Silva, Reinaldo Da Silva Moura, Renata Mendonça De Melo De Oliveira, Rian Rodrigues Barbosa De Oliveira, Ricardo Da Silva, Ricardo Ferreira Novais, Ricardo Santos De
Jesus, Rita De Cassia Alves Da Silva, Roberta Kelly Silva E Silva, Roberto Jefferson Alves
Capinam Ximenes, Rodrigo Alves De Oliveira, Rodrigo Gonçalves Morais, Rodrigo Meireles
MuanisIamim, Rogerio Costa Silva, Rogério Ferreira Dos Santos, Ronaldo Pereira Da Silva,
Rondinele De Souza Sateles, Rosa Gomes Ataides, Rosana De Fatima Silva, Rosemary Do
Vale Castro, Rosenir Almeida Da Silva, Rubens Cezar Silva Santos, Sandra Souza Da Soledade, Sarah Ayumi Nakamura, Sarah Gabriela Gandra Xavier, Saul Boaventura Abreu, Sebastiana Mirela Dos Santos, Sergio Fonseca Da Silva, Severina De Souza Ferreira, Silvane Borges
Da Silva, Simone Aparecida Correia Fernandes Avila, Simone Aparecida Da Silva, Sthefany
Caroline Da Silva, Suely Sa Freitas, Talia De Amorim Da Silva, Tamires Dos Santos
Fernandes,TaniaLizeth Quispe Condori, Thaiza Da Silva Cruz, Thayse Antônia Amorim Farias,
Thiago Chen Lin, Thiago Molina Da Cruz, Thiago Teixeira Manes, Tiago Moreira, Valdomiro De
Oliveira, Valéria Cardozo Dos Santos, Valéria Maria Falco Dos Santos, Valteir Faustino De
Oliveira, Valter Chaves De Almeida, Vanda Ribeiro De Freitas, Vanesa Rodrigues Barbosa,
Victor Eduardo De Azevedo Da Silva, Victoria Ferreira Chaves, Vitor Hugo De Araújo Freitas,
Walace Dos Santos, Walber Ribeiro Soares, Walkíria Barbosa De Lima Abreu, Wanderson Jose
Saturnino, Wânia Leite Corrêa, Wesley Da Cruz Silva, Wilis Pedro Dos Santos, William Alexandre Oliveira, Wilmar Pereira Dos Santos, Zenaldo Oliveira Souza.
FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ 09.112.236/0001-94
Aviso de aditivo de valor
Tomada de Preço n°001/2022
A Fundação Napoleão Laureano, através de seu Pregoeiro e sua Comissão Permanente de
Licitação, torna público, a quem possa interessar, ADITIVO DE VALOR A MENOR da tomada
de preço 001/2022 do dia 18/02/2022, às 10h00 (horário local), na sala do Centro de Estudos do
Hospital Napoleão Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, bairro Jaguaribe, João
Pessoa PB, tel.(83)3015.6203, a licitação na modalidade Tomada de preço, Tipo “menor preço
global”, n°001/2021, referente ao Convênio n.º 877969/2018, destinado a REFORMA DE UNIDADE
DE ATENÇÃO ESPECIZLIZADA SAÚDE no Hospital Napoleão Laureano, de acordo com as especificações contidas no respectivo edital e seus anexos. Foi aditivado no valor R$ R$ 722.263,77
(setecentos e vinte e dois mil duzentos e sessenta e três reais reais setenta e sete centavos).
João Pessoa, 28/03/2022
RICARDO VIEIRA COELHO
Presidente da Comissão de Licitação
NEFERTITE CAVALCANTI DO NASCIMENTO M. FALÇÃO LTDA, torna público que requereu a
SEMAM – Secretaria Municipal do Meio Ambiente de João Pessoa, a Licença Ambiental, para a
atividade de Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, situado
a rua Jose de Carvalho Costa Filho, 423, Gramame, João Pessoa/Pb, 58.068-435.
Assembleia de Deus Renascendo na Graça torna público que,a SEMAM – Secretaria de Meio
Ambiente concedeu a Autorização Ambiental de N° 005/2022 para uso da Igreja ,situada na rua
Francisco Do Prado Ximenes, 09 Cuiá João Pessoa – Cep 58.077-168.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência
de Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 29 de
março de 2022. Para a atividade de: Construção de Escola Padrão 12 salas de aula, localizada na
Rua Fausto Henrique Mendonça, S/N, bairro Mandacaru, no município de Sumé/PB. Processo nº
2022-000962/TEC/LP-3657.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Instalação em João Pessoa, em 25
de março de 2022. Para a atividade de: Construção da Sede Paraibana de Pesquisa e Extensão
Rural e Regularização Fundiária(Empaer), localizado no município de Itaporanga/PB. Processo nº
2022-000899/TEC/LI-8364.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Instalação em João Pessoa, em 25 de
março de 2022. Para a atividade de: Construção da Escola Maria José Miranda Burity, localizado
no município de Serra da Raíz/PB. Processo nº 2022-000889/TEC/LI-8360.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Instalação em João Pessoa, em 28
de março de 2022. Para a atividade de: Construção de Escola José Duarte Filho, localizado no
município de Uiraúna/PB. Processo nº 2022-000919/TEC/LI-8368.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Instalação em João Pessoa, em 28 de
março de 2022. Para a atividade de: Construção de uma Unidade Escolar Padrão, localizado no
município de Queimadas/PB. Processo nº 2022-000918/TEC/LI-8367.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Instalação em João Pessoa, em 28
de março de 2022. Para a atividade de: Construção de um Distrito de Segurança, localizado no
município de João Pessoa/PB. Processo nº 2022-000916/TEC/LI-8366.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Instalação em João Pessoa, em 28 de
março de 2022. Para a atividade de: Construção para Drenagem Pluvial Macrodrenagem, localizado
no município de Várzea/PB. Processo nº 2022-000921/TEC/LI-8369.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Instalação em João Pessoa, em 25 de
março de 2022. Para a atividade de: Construção da 3º Delegacia Distrital, localizada na Av. Acre,
esquina c/ Rua Prof. Eudesia Vieira, Bairro dos Estados no município de João Pessoa/PB. Processo
nº 2022-000887/TEC/LI-8359.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB,
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 23 de março
de 2022. Para a atividade de: Construção do Novo Complexo Educacional na Escola E.E.F. Chagas
Soares, localizada na Rua Manoel Rufino de Sousa, nº 217, município de Itaporanga/PB. Processo
nº 2022-000842/TEC/LP-3653.
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa,
em 23 de março de 2022. Para a atividade de: Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas
do Loteamento Paullus, localizado no município de Itaporanga/PB. Processo nº 2022-000841/
TEC/LP-3652.

